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 ظ : 1 هم أمل !نيجللا دم. الامل حلالا مامال سل ١

 | ةنيلمرلا ديس مولع راو #نيطيملاو مولسال زجيشس مالا سىهتحلا ظف احلا
 د |© سييرا أقر سس نب نزلا ردع )ضل وب 19 نين لريجلا حو ١ نيرا ل كاح

 |" ةيبرع ب ٍفانللو) نيا كارلاع #ةنيدلا لاك مموحيملل خشن لات ههنا |

 1 كمل نيدا مث اكرمو همولع نم نيلببملا لع داعاو احس هنجيضأشلا

 تلو نم هعدؤاو © بالا ىلوا) صمت باكل نبع لعل زنا ىذا ١

 'نعاو" الح أه مزغاذ ©|رق تكلا لجا هج © باجل علا لكحلاو مولعلا

 16 قولذغالو جوع ع ربع يسرع انإرق باطلا خابزلاو أمظن |

 راو تير هل ابرشس و عدحيو هللاالا هل االانا لمس و# ب أ تتراولو |

 تاردبشاو © باقرلا هّتيظعاتءضخ هرجرلا هتيهوتمل تنهعزا
 ىلا © تاملسلاو بوما امرك ئه كنوحنملا هاوصو عبعإرهم ريس

 © باييال هرعجو ملا اعو هيلع سو هدا ىلص # باتكإ ضب تمار

 © نأ رجع ماسلا نأق ىلااجتو بءاملا مودرملا نيا د امالسو ةدلص ظ

را نه 9نأ صد إلا هتلخ ىلا كيس ال عاش دوطو دارجتسرل كرمديال ١
 دا

 ||| ىلا لولا مار نمو هالوصو تال ذىلا حلب مل مي ًاصّمتساىلاليبسلا ْ ١

 || ١١١ تلخاطاز »لأكل اةدقو فيك يبس كهذرلا ديجي مي اصخلا |
 [| |١١ امض مرام ازجسومل تارتلا اشاتكاو «وايلتم ملم م جود امو

 || لكفف نبا عرشك لعن اعسشيف عدو#1 ايلطم اههسم ةرئادو |
 || * هيتنلاذ درقج ريلعو #دهتس هنم نفد لك ىرتخ 58 ىغد_عره

 | فول وه مالا افا كح جزقتسيد © ماككجلا هئع طيس
عل إملا «أطخ يرحم ؤ ميلا مح رس و © م ارعا عا منح كبد ْ

 ا ١ متابص 

 || ىف ةفالبلا كباس ربتني د*ماظنلا ىبحالا م ى سرس قاتملا دأ

 | 0ث اسدالالاركنيامو (اكرعشملا اسم هيو“ مدلل غوص |

/ 



 «كيرملا لع الا ةبشه آف ىلاذ اوعنصو اي هدازملا مولع عند خاناتك ||
 |تص الخ نيرظاتما نحنا شدو © نيذاتسم ذانتسا اخي تممض | 3

 | نويل ايس ىبعأبا © تاواه نيعو صحا زج © نامزلاةسالاع#دوجولا | 2

 | مولع و تنو د لق لوسي هلل ميلع ميس و #زجا هما م املا
 ْ 00 ا نيزهصر ها نأ متعوب رسكد هيلا قبس مل أبأ تكريما

 ةروسلاو نامل و لسو الاد سيشمل وع كذ ذا ناباب هام ظ

 بم١د١ لم اخ اهدسبد © ىالاب هيف لوتملا طورش د نانا د«الاد
 دايس وتم ىل ادم. ملو دلال كلل ذ ل فشب مل لتملا : لاعلا ١
 ام مانال ةصالخ ةأضبلا وضاق مالسال خشم انش نقرا مشد |
 | لذ خب اّيكلع اتق هما مهجم ىيبشلبلا ةيبرلا ماع ىيلاظملا بخ نما اول
 مع ىلا مق اوم نم موال مق اوم ه امس ةيسرإ ١ل لح أ ضنيل وضاق رحال

 منو تو# صرعتو بينت اذهان ظاجوجد©افيطل ا فيلأت ميبارف
 لاق ماروط, اشم مامالا نع ترش ضر تبطخض لاق نييتد

 ثمان عادا ضمنرك ذأ ههه سابهلا زب «انلاج تبل هتبطاذع منعا
 ظ ظ ىقدعاح ثيرحلا مولع غفنصروو سات قالا أنصت اهيبرصحي ظ
 | هب منسف وأ كلم نود عويسم ذر عاؤالا تالثو ثيرملاو ميرّصلا

 | ةيركذا انا تدراخ هلماك ديولعو ةلماش ثارملا عاداو هذ لهو

 عاؤتانم# فارشلا نئازّملا هاوحامىلبغرلا لصو ام ىينشل ااه
 ةمدهأكوو ريس اكواو لوازنلا نطاوه لوا وها يصغي و© فيلما ليغ ١

 ى اهلل ىرضملل #ىرفسلا قولا كلا اهزرشع انشا يذ ظ

 ضال زن اهركآ ل نن اهوا لوزنلابأسسإ كارلا! ص|ةفد وصلا | - |
 |١ تمالرق ف أشلا*داحال لئاوتملا عازما دتسوهو نسل ف اشملا| 00

 | ىهو ءادال ثملأشلا نْمال ظانحلا ةاورلا#لسو يطع هس ىلسعبتملا |
 ره مأغ دال 5 :رمطارمتك ملا تلامالا للتسالا ضقولا عازم هس ظ 6

 | هي ديلا راد برعملا بيرعلا عاؤنا ةعمسمهو طظانملال منارلا أ ا

 | ىف ماوكيرابةيلعملا ةرهانلبم#ل ©هيبشلا ةرأمتسال ضدارسملا,|



 باكا ةنلا هه تصصخام ةراسلا ب انكلا هند صخاع_رصرضلا مب
 نعي خولسملا خسانلا يمللا_زراطملا موهعملا لوؤملا تيببملالمجلا

 لحاو رب لهاملا) ميحد ةره م اكحاه نحب لع اموهد خوشملاو مسانلا

 هءلا عازنا ةسخهو لض الامد ةماعلا ف احلا سداسلا مالا نيزلكملا
 . | عبو ثيسمخ عاؤمالا تلت كلل ندد رصتملا ب أتطاو نايل لصولا
 ياهئانبج تاما ب انعلالا ئكلا اسال ىصحلا تّلخدي الام عاندال
 ملكت مث ةبطنحلا ة نيل لدا جرفم انملا عركذ امرا از, عاؤنالا هرصح
 تم اههمدياوزو تامدد سيمرتكملا جاتحي صخب مدلكب اهنم عزنلك خا
 5 سذأم هتنمكريشقملا مولع رنكلا هتيم اب انكعللذ ؤ, تفنصد
 | ةيقرتلا تيس ديازح هيلا تفضاو امنه ةدارز ع عازدإل ئم يتلا
 وو أهد نعرشكا لاو مولملا نأف نما هتبطخؤ ءراكو العنب

 سال عاش وطابتياهنو كينيا نضرحب اهتي انف اهدرم تايخانح اذ
 فوطتي ملاه بوبا سرحان ملام خفي اىلحطلو كالسيا تيرمذرملا
 ىلع ىح هثدو لش ثدوعزمرملالمضها ارم ناو بابسالا ةييهرمتملا :رهدلا

 هنومي ملذ ثيرذلا لطصمء وه 2 نا اريسشمملاملع ةتر نسحب نامزلارحا فل .
 ةمالع مأتال مريع مالاسالا - «ءاجّوح ثيرحلل ذالق مدملا خال ىحا
 مثاوع انك هيد منذ هما هرجر قلم ١ نيرلا ل واج ة انضتبلا وطار صحلا١

 ىبسخ لو هاسبرو هعاؤبا مشو منشد هزكت مرورها مقاوم نع (ةولعلا

 ماشا تنسوا ةرمشنم اعيزد نيسضجو أبن هلسج دن أف هبترملا ناهدلا
 تاداسسالوب١ مامالتل اق امك ملكا اه نيّمملاب اسهم عونك ذملكتد

 عدتسمو هيلا بس لو هه ىدتبملك هش أبم ةمرتمف ساما نب ١
 سوظفربكي رش اريزعسصو نبكي مث ال يلق هوب هن اذ هيلع هذ مرتعنيب مل لها
 ابهلع مولع ضوتسد ل تام ةدأيزو أملا قبس ىل عاؤما جازكس اى
 ىلا هدد ءأش نا هيد عمجا ملسلا انه ذ باك عضو ىلا هّملاّت درج
 د أجياذ بوكل باز مككسف مظذاو عر اره هيلا ماو ه درا وُ

 : لصق ةييملاكوا ثلاك نه تّشملا مف ارجاود نيبشائاث ماعل اره

 دعايه سس اذاو نييزمل١ معس |ئمتلا ل اىكساذ ثيملادريننمللا ئذ
 هيعاد ىدأنو عابصلاد هش نذاو حالو هل كرس ملطو عاذو

 خاؤنالا تسربو علاه وريشمملا تولع سراب هتيم حالتلاد
 ىزوللمهارلاو ثلاشللا اجرملاو ىلإ ”حاشلاو لواه عؤملا ةهروملا لجن
 قيصل!ر ماش لاو مئاسلا ليلا او ىر امل ١رسد [سلاو سمان ىرطسلا و

 قا



 تاسارشعىداحلا تول ات سارطلا شاسلاو مساتلا عواتشلاوبا
 مد ارلا لزن امرخانشعشل اثنا لنئاملوا شع اشلا كمزنلا|
 لئبا لعلي ملو هد ل نئ امش ع رسم املا هلوزن ثقو فزع اهرشع
 0 .ركك اهرشع مدأسلا اهىلع هنعلزن ١ امرشبعرس دأسللا ايبا رم

 ئدرا |جلنن امرشع مس اننا اقره ل زن اهرشع :رهأشللا هلوزن
 شارما يورشملاو ىداحلا كوذنل اد ةّملعتم (يلكوذهد هلازنا ةيغيك
 نوررسعماو مجارلا ذأشلا ءدووّسعل او ثمل أشلا داحال توشعل او فاشل
 3 اورلا ةدوشنعلاو سداسلاو سمانلا رلسو ,يلع هما كونا تارك
 .ظورشملاو :رماشلا لقلا ةيطيك هدورشسلاو عباسللا ظاطحلاو
 همملصتم مرهو لسلسملا ثورشسلاو مس أملا لز اثلاىىلاعلا
 هلام»جوثوانلاو اشل ١ فقولا بوثواشلاو عداحلا ارسال نوهالثللا
 سعانلا ةزملانضك بوثدلاشلاق مجارلا دملا دوشولاشن او كلاشملا |
 فلذا عئاسلا انخال دوشوامل او رسد اللا ماغدال هنؤث لشن او
 ءادالاب ملمع نهو فورحلا جداد نوثدلاثلاو :رهاشلا ب القال

 تتلوعدرلو ىداحلا ب11 ثوجتزالا بيدرعلا :جوقولاثلاو مساتنلا
 نارا ىداملا موسرااو فلأاغللا كزشملا بوعرالاف فاشلا ناجلا
 كفي بوهراهلورعدأسلا م اشتلاو لىلا تبوحرالا و سعااملاو

 هراه تعزو مساأثللا تيبملاة]_مجا نوجزالو نهاشل او مدأسلا
 ثانبارضيرعملاو ةيانكلا ثونجلاو ني اشل او داخل هيبشنلا ةوسنملا

 هيهرمخأم دونجا سدأسلا صصخلا م يدمارعزلا ماعلا عيوسملاو
 امانا باذقككا ةانلا هب تصخام ؛رشلاو مناسلا ةئدسلا باكل
 ديوملاو ولطللا موعشلا زووبهملا اميشملاو مسأشلا) ”لٌئ املا بوشيلاو

 مي اسلاك سدأسلا نحتات لعارجاو داكام بوتسملاو ثلاشلاو فآشلا
 عدويلاو مساتلا ةاواسملاو ب انطاللون أ جبالا توسل ضاشلاو

 بلا ف اشلا لصول اةرلصنلا ةوغعلاق ىداجلا ثار لا د ابتشسالا
 بعجومل ا: كورلا كميت مارل١ كل[ سحالا !لعدسل او ثلاشلا ىصتتلا
 00 مهارؤكمالاو يسرؤمل ١ !موعيسلاو مث اسل او نس دأسا او سم انما
 ةنالات فاشل تالا ةبؤناذل او ىداحلا ىششد او ئللا تؤنامملا
 لضصد١ هيو املا او سم انحلاو مه ارلاؤ خل اشلا تاياشلاو لما ولعل ٠

 ثازعلا تادرغم ننال ان سد اسلا هلوصئمو هاو تارتلا |[.

 كن! نصل ماعلا هيلو عب ارلا' هموم لع ايلا غاشلا بورسحلاو

 زوج جاب حسا
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 كاملا بادا نونأشلاو مس أتلاو نهاشثلا لاشمال تؤ ائلاد ماسلا
 «ريسع) ]يمي نم ةرمسلاو ىداخلا يسنعملا بادا ثوحشل !رتملاو

 ةدكرعم اموحشنلا3 تلات نويل فئارع انوعسلا3 نفأشلا درب (رهو

 ميم تريشل رس أنملا دازملا مب انك ةتوعشلاو عئازلا تيرشملا

 : أتلادماسلا روسلاو ىالا بينت ثحشتل او نع دأسلا وسما

 لول تامملا هن املا تاّملالو ئكل او مسالا نوحسلاو مس أتي ١و

 .ء انه عداتملا آن املامج ئ اشلا ننارعلا ممث لزش نم مسا هكم الرعب

 + ةللس سريا ههو باّكلا انه جرو سيرك ةبطخ-ذ ترك ذ امرح ا

 صخب ورسعلا ىلواارح_خ | شح ٌيرط ذه صد تكو نيبو سش ١

 قرطيف نوس١ اطوبمم اوجد اطوسم اباتكتمل زنا ثاذ سنى
 زلال! نا أذاو ءاكازه أصقتسالا جابسيلع هيضروشعاىاصحتم
 ثمل ذ ذ ليجا أن ١ |نيجد ثالاسملا عاشه رصوملاا» قومسمرثع كي ند

 لج ةنيدالمرج ماما يشل ذا ىئذلب جا_يزخ زحواو الحر مرق لركذ
 كانؤاباتكنييض اشن' انب اهم هيأت ءدجا شكلا هسا دبع درب
 رجه يلع تزقو يخي تلف طارملا مولع تاهربلاىعس واذاح
 ىمعتستال هامور صمت ال نازملا مولع تناكال. متبطخ اذ لاق
 باكي ضو ةريمزتهتملا تماذ أمد كم امنمل اب ةيأنعلا ترجو
 تزهتساذ ثيزولا لعملا ةةبسلاب كاذ انما عضو اي عادا لعلتشبم
 مثمونف ةبس |نملا ملكت ال. عم اج عل ذب اّمكمضو ذ ىيللرلو (تترس١
 مقيشلا لخلاو مقينالا_زدامملا نه هّتشمضو ,متويعو هتك ج اونع اخو

 انيس ءباتكإلع انوع هباوبزل حاتم نوكيل بجي بولتلا ميم
 ناغربلا مترمسو هده أكدو نارسا ضع زعاملطم مقياتحلعرشملا

 لوننل ببس ةةرحن وألا عودا هعاؤدا تسرب نضع انارتلا مولع
 حجنارلا لصاوتملا ةقرعم ثملاهنلا. تدايا) هنيعب ةبس أنما ٌميرعم ناشملا
 تامبملا لغرس دأسلا .هلد أشنرملا ىلع رساذلا ىج اظنرلاو هرجولا بدرحم

 هرعت و مسالا ىوسلا اح ةدرماشلا معامل ادارسا ف مناسلا |

 ةنا مكولع ةزعمرشع وداحلا كزنام لوا رحب رشاعلا لهرملاو ملا
 تو هيمجنزد أب رشه ثناشلا هلازنا ةينيكذ رشها اشلا لزن
 ”امسا زيرعجر شرس انللا همست قرح شع مج ايلا مب |نعصلا هدم هطننح
 ميد ام هرعت رثع ماسلا ن ]جلا مضل ريح نم هيف مقود ام فرعه رشعرم دأسملا

 فيما مرحب شع مس اش هيدر ةةرعدرشع أل ١ برحلا شارع مع



 ابيكرمل ود ظلالا ذيول ةجرعم اههرشسملاو ى داحلا ماكحالا ةجرعم ةدورشملا|

 ة دادزب طام» ئولاتخا م مهرعم ةدهرشعلا» ذاشلا حصاد ئسحاا
 ”قرشعلاو مجارلا تنااقلا هموت دورشملاو كلأشلا صخن

 انوا !ثرس د أمسلا طخلاموسم ىلع ثورشملا,سماتملا فقولا ةةرعد

 ادهم ايررماشلا مضار ورعد ةديرشسلاو عاسلا مل أح ترسم
 مسوولد بادا ختهرسصلاو حاتم مالضفإ 'و ثارعلا خلغ
 ضع امتسا لقملا »لذ اسرلاو ثِماصنلا ةزىجيل هما حطو الثلا

 اشد هه دم كلا لأ. ورحم توق ولشلاو عداحلا ثازّملا تادا

 من ارلا هل دج ظهزرحد توقالا لاو ثلاشملا ههاكتحا ورحم تونالاشلاو

 مهرم تعم انو دلثلاو سصاذملا هخوشمو هجين لرسم ةيوثولشلاو
 الثثاو حباسلا مب أشمل نم ىلا مجرحم نو لاش اهرسدأسملا قىلتخلا
 ةقوح مؤ الاشل او ئه الا تأفصلا خةدراولا تاهاضلتملا تانال محول

 ,ةدايب راجوسرالا هرب اون بىجو ةورعم وتولشلاو مسأتلا وز اغا
 فلاشل ١ مب لرعا ةقرخم ةبوجر اهو ىداملا ب أكمل ةشسلا يضم
 مصيفح أَ ٠ هموعلرال)و ثلاشلا١ تاأمط ازا هوجو ٌمورعم انوجدرإلاو

 هر ضئرعملاد تاب [نكتا لل جوجندالاو عنارلا هزاجمو ْ

 بيلاسا رست امركذ ذ ثوجنراللد س داسلا مولكذا ئع ماس

 عزت زمامرن جب عاو تاو دم ةقرعه و اورو مداسلا هارتلا
 مل مج ع خمس واستمر داتا هاما ل

 ناذءاوضدرطعب لازمرلاو هلوصا لع عزك ع أرقم د١ كلو .عرحا مكي
 ماانهرييقعتلا نآس خلبيةدإ عا ذأمو ريصخرللاو او هلو عادلا :

 ]|رورس مي خد درا ب ارككا انهجلع تنتو امو هتبطخاذل ىشكرزلا مولك ١

 ءاشناو مزح تددشو /نرمصا أهزارب لع مزجلا كود ربك سس: ترحو

 هيما نأشا) علا ب اًنككا نه تعض مثرصت علا فينضملا

 تار نسا ابيترت هعاؤا ثدترو ناقيالاو ىياشلاربثتككلا

 .تاملعرتدزو تايم مقحاح تاصدو رضع ذ جرد عازتالا نضج تجمدام.

 هتيم و ثادالل ىلشد اه جراوشماو دعاوتلاو لئمزرئلاو ىناوملا ره
 3 كس ءاشنا مونلك ق ىرتشو تارملا مولعؤل هرائتالد

 امسح مهنه و ١ جرعهزرتصملاأب بوك ادا

 هع هذ تنرش عزا ريركاعرنخلا ةمرتع لج راو | دا عاج ْش

 و م را اسزعتو ماو رلاسرتعلا اجلا تروا ملطمو نيرا



 مو بيس رولا مياعرلاو ةبوملاو ميارحلاد وشوتلاركسااسا
 مولا هعازباتسيرإو اهو .بطاربلاو تلكؤ هيلع ههابال ىضرون
 كاثلا ىرتسلاو ىرضملا تؤرح قاشلا ثهدملا ملا ةةرعد لوا
 | يمل ادت نطل رس انحلا ىأتشلاو ىئبصلا مب رلا ىليللاو فر أهلا
 . | لانابز نعاشلا لن اهلوا ماسلا ىوامسلا: ضرال سدآسلا
 | الل :ادعلاطج نايس لعل نن امر املا لوزنلا بأبسا مس آجلا
 لنادةبرعبدعس دلاغلا جحا اهرتعئانلا هلو .رركت اهرشع
 لزناامرشعرسانملا |:رطهلزن اهو أعبشم لزن اهرثع ميرا امه
 ملازما ةيطيك ةرطعرس د [سنا وسو ميلعمددا فم موتملا ]رد ىحلا لعرزم
 مهرتو هجر شع مثلا مروس ءاهساو رث أمس١ تؤم خرشع عباسلا
 | هظانحذ تورشعلا مقورحو مت ارلكو رثث أياو غروض درع شع حس اثنا
 دورس ادورشعلاو ناش لز انلاوىلاعلا ذل ثورشسلادمدآخلا ,تاورو

 د أحال  ادورشسلاو متنارلا ومما ط ادهرشملاو لاش قناتملا :
 د سلا عونصوملا تورشنعإ اورس دأسل ١ ذادلاذ_ ورتلسعل اةىس انما
 مانا ايسرهو نقولا ةفرعحذ دورشمل او ساشا جردملا اههرشملاو
 الامن ةيوقدلاثمل)_زوعم لوصضنمللا اظل لوصوملا ناب طل ورشعلاو
 (ضخابون ابلهومو ماغدال كي يوقولاثمل او قداخلا اكهيبامو صقل ا
 ابوثولاذلاو مل [شلارصتمل اوىملا غ بوشولا ل لاو نأشللا بولقالاد
 وود اهرس اللا ءإ جت هي زيكذ اوف داشملاو مجالا نسل طيزنتش
 هقالثلا عباس هيبزع ةورسد طرب واول شل او نس دآسلا متوولان باداؤ

 تضرب هيف مقو أر ثيوثولاشل او نم اذلا ن اجل ١ ةضاربزب هيف مقو امج
 لامعا سبا ظنملاو هوجيلا ةقرعم ذر برقا شل او عسانا بيرعلا
 ٠ ا |تويدرالاو ىداكلا سسضملا مهلا جاسم ىلا تداودالا أعم ٌرهرعم
 | فلا تملا عاتي هممدعإف ذ طوعحرالو فأشلا مب ارعارقرعدذ.
 امره ل [لوجتر او مل ارلا م اشتملاو لحل د اموحرالاو ثللأشلا
 ثلوعنراراو سدآسنلا ههاغو هصاخو دوجرماو سمانا عرخؤمو
 ادم اكدلا مخوشحو هزساذ د يوعيزلاو مي اسلا هديجبهو لغد

 ”قمدرواو مس [تل ١ ضم أننل ١و ُفولشتخالا ضوعو راكشم حابوسل امو[ .
 تمرد رتدالا هموهمو رؤوطنم د هجوستلل كيّصمو مقلطمذ
 ادنديودزآتلا ناعم تقيفحو بيلجلاو حاشا مت امطاذم دوجو ها
 باقي مضدرتو رت ايانك ذ دوشمللاو ملارلا متارامتساد هبمبشمذ



 "انطإا دزاجالا اهيل لاو س هاسلا نض اثةحااورصملا 8 نوسمملاو

 نارتلا ارب ذ ابوشجلا: رهاشنل) أكس الاوربحلا د ثوشجلاو مباسلا

 كراحلا بوسلا ماؤه د ةيوتسملا نال لص هذ بوسنتجلاو عسأتملا
 كسللاو تايه ةمس انه بوتماو طاش وسلا مع اح ن_ بوتسلااو
 ضاجما 2 نوسلاو مبارلا :تاهمتشملا تابهذ نوتنداو ثداشلا

 فسدأسلا كاملا نسا طشتلا مولع! ذ. بوت ادرس انملا دارا

 تويسللاو نماشلا هله أسم اذ هبوتلاو مباسلا هلأ ما ؤ ابوتلاو
 تاوعيشتلا فاولاأو ئيكلاو اهسألا خذ ثيوتسملاو مس ألا هل رج

 ىمبن اوفاشلا ثتارملاممث لزن نم امس بوعد مداحلا تاسمذل
 مئلا_لضافو ملال ضفا ذا جوع لاو كلاثلا نإرملا لك اضن ذا
 5 أسلا هصاوخ5_تيوعس ل اون سم اذا تد)رعلا تادرعم ةانوعبلاو

 ةورد و ةلعبلا»و مداسلا هب اتكباداو ظلا موسوذ تنومبلاو

 تعب لاة نم اثنا ميلا مجاحلاو ررش نأسو ةريستملو هايوات

 1 نامل ايرطصملا بنة عزوعب 21و مس تمل ١ رسال داو سنعمل !طمرش 1

 قولو جامدال لب لع اع نواغ لسوق برش تاقبطذ.|
 خا نه بلاغو أ مابا ل عتدازل اهبضوؤ هتجداامرأبتعاب
 لشم د تاؤنصملا نمو ًاهنهربث كل عت فكو هدزعم فش اضنأسذ

 هريس فذ اطوخاماورثم يقل هاشم تيت باليل اذه
 لاجد ىزئملا ثلث الا مولع. نأ نضالا اجونف ةرييصم عضو ظ
 ا لش مولع خذ نيجول) لشبرللا و ىو ألا ثيدلا لع بث ارلا 0

 ىزي زعملاءلاىال فاءلا تولكشم د ناهربلاو همأشيو الزسؤملا| 1

 بانكلا رزه نم عودملا ميشا أب اهلكو هل هيشم فورملا ثازملا ربعنا

 "2م هورخإز حي لايجؤرطق هطتنو ملاع زهر بح لهر هيك
 لسلك نو اهههتصحلو بادكك انه ع رظنىلا تكا« مسا

 ترابحنباو مجُسلا ىباو يوم نباو اح! باو سرح باريس عن

 امج نحره و ىوصنم زب ديحو منزلا ةرباو قازيرل' نبعو هاج زعلا و ١

 تب نرياداع فادي ريسمتو مدته رهنجوضد مكأحلاو ةتسأ ١
 فبسيئضلا نبل نارملا لي اضقو ىربع ور نضال ئاضفو نيشكأ
 نالفحاصملا دواد ىلا نباكئحاصملا هس دا نب ل نارملا ل ب اضذ |

 قدالخا وا» نيك ىو) ناهعئمعم ىلاخإ# لعدرلا هعشا
 تفأغلا حرس _ىووملا نامل تاحبا دا خان أمل ١ يزحالل َناََملا



 تارّملات كاببو_وصحال اهدنا سملا» ثرحل عهارجنخو جنب
 .فزنوجلا نبذل بعزعسل اهرششل !_كو |اذيسلل ارسل اجا ) دال تأملت

 ويلعن ذاونلا ىطس اوله, شعل تالا و داشرالا لزب لا هاك

 قايئلاد يارا ء_رس| لا هنو اهسلل و ىر أش الا نال ارتدالاو قولا

 مب اهل نب نيل !تيبو لامزلاو فلا ةتيعلا رق ىواؤكتلا نزلو

 كارلا تارعلا تاجرطم بارعالاو هيسرحلاو برطلاو تمأ للا سك 3

 تبالو ىروباسيتللرياظنمل او هرجولا كزيزعلاو هبيقلربابخ
وسجل ل #غدازملا د حمجاو لخلولا لهصلا نبع

 نهانلا طسوا شفخلالا 

 ماشهنبد|ئذملا نايحبلالئاشترإلاو ليبمتسلا حرش ىراشالا نب
 اهبلاوول ارسل بماعا مساق ما نبال كوامملا فورحشم توما ملا

 تبال ذاوسلا »يجبر ل دنا ثيدلابيتملو ئئشافسللو عبمسلاو |

 هيلا تال ربا لاما هل ىلا اددل تادرطااملا ») صياضملا ىتج

 ال ةارتلا اهب لزش ىلا تآخلل١ هميم ندر هدارتعلا لكشسم قبل اويل

 | تارضلا ماكحا اهتامل تورم اىكألا تترك رهو هلا دبع ريق مسالا
 فكاللاركب الو الاعلا ب ركدو ضال ليحمسال عدارتجلا ماك
 : نءالو سرعلا نتزلو فرحا رب نو ىو ارمجلا أركلاو

 كولا نوج والو فق ديخحسللو داصحلا رءالو 50 جوشضمل ادعس أشل ١

 اي (* الاس ب مما هلا ربع _دالو اد أتسعسل ادوا د ىفالو فرملا ثءالو

 1| تلم اوكالا تلدا غل مامإلا ىمماارهاط نجر هاملا سبع روصتم نزلو

 تونفو ناجالف ةولخملا تكلا رهو مالاسلا ببهنرب ثيرلا نع
 كايلرو رقارس نيولو فامركللو» ىو جلل تارتلانأجم) ةغدلبلا
 انبالو نئرلارخ مامزللو ُتاحرحلاره املا بعاد ئدلق ايلا نكب_)
 يصحو اضدا ناهربلا هيساو [3 اكلم زللو هن اجريل' هرمساو عبصالا_ور

 تبالز اجلا ةز اجيال مولاسلا ربع نبال نارتلاذ أجم ىمخلا همساو مل |
 ذناينلا تف اكلمزلا لازغتملارارسا ذي. ليماشلل يابس متنا
 ثارطلا ميادب هل ديكؤنلا ماكحا م هينملا جملا هل ثأيبلا
 هلل حتاوملاارسا ذ_ مع اىسل ارطااىتحلا هلي يلا مبص الث ىبا نبال

 جابهم ىؤببلل بيرتلاىطقإلا كزرابلا فرشلي نشل ار ارس١

 ؛منبل عابصملا ىركسملل نيتع أنصلا قيشر نزل رمل مزاحل أطابلا
 0 | يدرعالا ئ احل تايانكد ىبيطلانأيِلنلا كاز امن ند ىلا

 ٠ | .كننقال كسلا نر قت حتما رطنرتملاو ميا نكلا تيب قرملا

 ٌُ هن



 ادم ١

 تنائكسلا لولا نبال سال لل سحلا بيبش نبا ةيونشلا مهاح| ..

 | كهو ممتد نبال سيسعللا ةلعاوو دامك ببأدعلاو ٍبيارملا

 تيا «أهب عرلول حارا سورعرا صا صتخالادرصخلا نيب اقزلعلا
 نش عياطلانب نيهلا رمش خلل م اههنتسال مأسقذ ماجا ضدر
 ظني ١ له | ها الارنس ذ ةهرّمملار] صضملا ماقمرهاظلا دم اقا ةربلحلا

 سمج ال ىوسلا بيرت تابساشم مل_ا) ماكحا غسرعارلا ماكحا رمل
 ثالفلا سنام نبالباسلا ل ثللا قىلطلا تحابالا ل صاد سسبزل! نبذ

 ذمار ميد جرش ريثالا نبال معاربلا نشك س سن! )كما رطهر ارب
 ناهضربلا حاؤنإلانم تانذ وس أذ تيكا درهو قيطلااهبع وفوملا
 أثنملا ةلدو اتا ةزعو ليزغتلا ةدر ئامركلا ادارتلا مبأدشم ذ

 "ضال هاوح مالا نبال تارشلا مأسق) ى قرد ايلا تارملالاشم١ هعامج
 مولاهالاو امم هرم تاارلا ن مقو أذ مالعالاو فير ىلا زل
 ىضاملا تارتعلا تاع غد |ييملا نكسع بول ميله ليانلا ىلبمسلا
 تاد سرطلاليعحم» ] تارملا مهن لزن ىامسا ةعاجنب يدل مد

 .تمب نك تأطصلا تاير حرش ىلصوملا هجرس هال درعط ديشنرلا

 منال تكرم _جايلل ماهملا تإتملا غانم ملت إما انابللا
 ردو ةرايج نبال اخرس ضو خيسلا هي ارلا جرش نحاول خشملا

 نيب ازع يبل لي اونملاننك متت زربال ديارنا ياس دك |جا صك
 اصلا نب رمل عركزت ئنعترملا ضدر شلل رمدللا ةربزنحلا السلا بجنب

 ةينحو ناشكلا تيثرحلار يع ريس غش رهو ا هنشمسلا ثيللا با)
 باو ينوملاو د اهصالرعرسلمت ترانا ارش مامالاسيسلعت ىبيلعلل
 نبا ليظعارباو ىريوملا انباو ىمرملاو ىرييثشملاو ميطغ باو ادابح
 بيتنلل رباريرشل ةمرئم محاطلا ملغ ف للا ىلاما نيتملنباو تيذر

 كل دجرحبل وإلا خىملا جويعلارزملا يوعت دوضتلا ١ 2 عورشماتاوا |

 ضل خت زي ها رملاد م منه” ماج نينا« نجار
 1 اباتك ذي كروب اليل بيبحايب لج نرد نسملا مس اتلاوب لاق
 .هزمو رن ايد ملوزت ىلع عدارتملا مولع قرشا نم اهازرملا مول ]ضد يلغ

 مشوملاب لزن اهو مني نملال ها لديكم لزن اهو نب نملاو بكب لن أه
 ثفيملال وزن هيشتامو كددملا شىلكملا لوزن همشم امو نكملهاذ

 | تب يراد ض الد مب أشسملا ذ فاعلا ىشنك_2نارلا هسا سبع ال

 ' | فياطلالذن امه_رسرملا تمجب ل نن اهؤ زملاب لن امو ىكللا ذ

 م



 .احيشعلزن امو اوان لنن امو كيل لنث امد هيبيدحلاب لزنامد
 " اركملا تانالاو هئكملا مروسلا ختاضرملا ت ايالو | دهرعم ل زن امو

 ىلا هند لملا ضخ امو هند وللا لا كم صلح امو مطملا وسلا

 ارسعملنن امو واهم لزن امو م أشلا ضرارلا ّدشرملا نس لجامو كم

 نورررعو سح لنمو لكم مهضضد ندم مهطجن لأتخ صاوملا اهو

 ىبرن) هنا ب أنك ذ ىلكتي نا للحب ل اهنيب نيميو اهورعي مل نم أمرحو

 موند متدرد١أم | محول نهىلع مولا تحث !نقو__ حرق
 مج اتكذ هوعلا نبا اكو غازنالا ضجل نمض ذ ميله ]كت امابزسو
 أيمو اوك ملسانا ةدارعإا ره .ةل حلا ىلع هأتلطع عزل. خوشسملاو مس انما
 تدنن اهو ايضراو ام ايسو أبرأهتو ايليلد ًايبرطحو ايلعسو
 خروتءاللا ربا لاقو ازعل قي. نصرا» تل زن ات نضراماو ءايسلا

 وك

 واع

 < ود

 ققيطعت امو نق نمد قعر [هاا ةحجرا لع ارمله ل نما هريسشمت
 ىكاذسانس انامل دعا نورمالو ىب يل امو كو نم مضو

 اهدا 3 ذل م ا 0 5 .
 هاذ مرهه مل زن امك نا أه رمولسا م تاأحدلطصا١ نملاد

 عادولاميَخ ماعو)١ جملا ماع كمي م) ةشوملاب لي وس أهرب لئنام
 < ىلا انسب! ىزإرلا هيحسنب نأثع جرخلاو أس الا ىضرلعسد معا
 واعلان[ ]لبق مني ملا قيرط و ل زن اهو رك لزن اهل15 مالس نبا
 ميلكسا لسونرلا للعلن امو لكملا (جونه ةنب ملا رلسو ميلع سا لص
 فيطلرثا!نهو فدملا صونو يلي نما مره اهم هرأفس اذ سو
 كلل ذنا'قآشلا احالطص١ كم عر رغس ؤ لزن ام نا متم نود
 تش اره لعو ةئوملاب لثن اه ف نملاو ٌمريلا دجولو نكح ل ارث اه
 جوخ ردو قرمالو كم ميلع ولن الو اطسالاب لن ا ةطساولا
 تع دار ربيع نع للسمن ب ىيلولا قب نط جريل د اهاربطلا
 مس هيلع هدد لص سا لوسد_ل5 لاق ةماها_د' نعرماه نب ميلس
 فول لات ماشملاو ةئنرملاو دكه هنكم ارث الاث طل ثارتعلا لانا
 لولب هريشفت لد سرك نب تريد ا داع لا اة سرتلا تيب_ؤج

 تى أورعوىنمب لزنمل اك أبهجاوص دكه ةلخرت وملك نسحا١
 51١ ملسو ىح.او ينغسب ل ممل اك أاهدحاوص ري ىلا قد هين نجلا 3
 ةيئرملا لهما اباطخ- مقدام_ؤرمل او كم لهل اب اطخ قوام ىملا ن١
 أستنأل ةلكتوبا ىضاّملابف 6 قال ادوعسم نبا لوا نه لع لحد
 درك ملو ثيم اتلاو بانعصلا لشغل ز) نملاو ىلكملا تهرحه ف جيري الا

 ْس



 مه) امج ملو هوب ىل منال لوق كي خ ملاسو هيلع هايل جوتلا نع
 خانم فرحت لها ىلع رضع و بجو ناو ةمالا ضئاره نه كلذ لع
 ىراذهلا جرتسا ردو ىررخا لوسرل'_ضدربب تالذ فرج نوذ خوضملاو

 هاب |نكنم مياتلزن ام عرنغرلا العزل او لأ5 ملا دومسم نب! نع
 ىنامجرخلا ملس ىلا أشدو نب د رس ذ تاززن نئمد لعا أندوإل أكن أ

 أتاه ”درملاو كلا دع مريعو دس ةيلحلاو محا

 نيل هاق هيف ضلتخا امريركن هبقعا مث كا ذاجج ل مقو أه قوسا١

 فارغ ىنوم نب ةحاو ين لح عرقاولا اذا ١ ت أ بطلا غ لحس

 ننهي نن اع سمك يب زؤ) تلاس لاك سبع ب١ تحمس ير ضحلا ليس
 - كي اهرب اسو عروس تدورتسحو مجس ؟بب ل زن لاق ةنيدحلاب نارتلا
 عدزملا نب توه رح خوسملاو مج انما انك ذ ساذعلا ضحوا
 هدمه اجت تلاس لويد واما نم ورعابد تحمس بيبحنب وي اس
 لاذ نعس ابهنرب تلاس, مف ىككا ىم قررملا ثارّتلا ىارمرإ نع
 تاياشولث ال هيك ةرحدم :لج كب تلزن ماس عروس اف
 أممو ثولشلا تدابإل مات ىلا لتا اولا لاق ةنيدملاب تلزن ابنه
 فبسشويو فارعالل مروس تك تلزنو تأ ىه وسلا نم مرت
 كتمايا ثدلات ىوس ذيل اورخلاو ميرباو ساو تسون و دوهد

 ًالثورحا ئصرؤ فسح ةنبدملاو تكف نبب نلزن ني اذ اهنزحا ص
 ميس اي ثوان هوس حلاو اشاهد هطو ميرو نعمؤكناو لي مسا ىف 2

 سو مسرملاب نلت نءاك ثولثلا تايص ماتا داصخشانهأ
 قرلاو تنيكتسلا,ص صقل او لشنلا روسو |ىجزحاىلا توف أطلا موبي
 نم ضرال ذ اهةداول و ةنيدملاب نلزن أبنه تاب ثول ىوس نانو |
 هن تاي ثول ىوس عرجبم !مروسو تابال ماع ىلا مالقا مره

 اصلاؤد هرطاخو أيس ظروسو كولا تم ايام مامتىلا أشفئد ناك
 هزم لت اةوشحو خذ ةنيرملاب نلزن تداي) كولا ىوسرم نلإورصو
 اذاادقو ميل محاوملا و تنأيا ثدلشما ماتا |ورتشا شيب نا ىدابعاي
 تايدالا تبان او هطصل او حق اولا رمل اوررعلاو يعل هرروطملاو

 ح ند مروسو لاسو هقاحلاه ثنو تملا د تعيب نمل اد نل زن ١ اهل رم

 | ارت خارلاشرحلاو مت كأن ملاعي كأبو انآ نيتي !1/ا ل ئملاو جلا
 قلئالمرب ذوعإ )كو ىحا هداوهشلقو ههارضن ءاجاذاو تلزلز اذ

 لاضنا» عروس ةنرلاب لزنو تأشرح نجاذ_رس انا برب دوعالكو :



 هو نيبرملاد تاريلاو غدلاو لهش قروسو باز حالا رمؤملاو هارب
 ميكا يعم انس درا هجزلا لكه يم احب

 ةىنملا ل الدى يبل لاقو تييدوههشملا ةسرمل 'ءاياعانم ةأمث |
 نبع انرح كرحلا دان زمني هوبا اريج ظفاحلا مسا ىيكوب أن ربخلا |

 لام يرطب لج١ [نشرحم ةرورملا مقيرب) نب بوعد أش قعم نبذ
 فىونملا سني ىتثرحس هبا نعرش ادنب علل نيىلع انثرحبجت انذملا
 لقا بكب ثارتملا 'ردوما لنا امال 5 ملا وا نب نمل اوي مركه نع
 توروكرماملا اذاد بحللا اري تت هشررملا ولم نملاو فدو تدر مسن

 صلو حوش لاو طلال يشل ذا ليلو عا كيد مسا يسد
 دراج اه,مإ ان لقد ىزلا تباراو شاكسل١ مككبملاو رشوكلاو تأي دأمل اد

 ميل اىدح اههاوهل كو سأنلا بمب خوعا لو قلشلا و ل يطل ب اهصاو
 تثيملاو جيربلا تاذ ءآمسلاو اهاهضو رسشلاو هأئل ثا ا و نسعو

 .ةزمإلاد ةرهولا موب مقاالو ةعراتلا» شبر فدلكلو وسل اد
 هلا تشاو ةقراطلاو : امسلاو دابلاانبم مهاالدقو تالاسرملاو|

 سلط دو ةهاولاو اوه الملاو ناكر علا درشو لاو صو |

 منال رجلا باهعا و فسودو دوهو ةحداسلاو لش ارمسا ردو مسطو

 'آ لعيلاحو ناخرلا محد عه ْنملا مخفض نلاو أمسو ئاّملد تاخاصلاو

 مجمل تايدازنلاو تئاطحلمو هشضاجلاو رحل محو . قسم حو

 ةراج مل او هوس ئملاو أيخنالاد ميرباو جونو لعل او ثبكتذ بادعماو
 1ذاو تاعنانلاو بولا محد لاسد رذ احلاد كلر اشو روطلاد
 لزئاهو تكنحل اورهورلاو ثرطخلا «ايلالؤاو تفس ١ سلا

 نيالا ك زحنماو لازضالاو نارتو ةرمبلاو نيننط مل ليد هليرملاد
 لف عرجرلاو ىعرل اورد بينخلاد تازاز ذو اشل او هذكملاو
 سوملاد هعدارضد طنا او نشنلللاو نكي ملك قالاطلاد5 دأش» ىلع ذا

 فصلاو مر مل ىلا اهءا ايو تارجل 1و هل داجلاو جوش انيلاو جاد

 وشرب ممنأسلاو قممملا___8(2 هكلرنو جدل اد نبانعحلاو ةمملاو |

 * صَصصو فارعالاد هتعاؤلا مياورلا عرج رم طقسروو لات شوب عروس

 ىمجا| ربحا تاهيعنب نجا نيىلع أريحا ٌسو__الة كج لن اذ
 - نبغنب ليعمسا ان ثرح] ضل نيرجن انثى حر اذصلا سربعنب ١»
 تري صحأ كيرح كيرلا ىججرلا وبن ينب نمل ىبع انش قرلا ةرامذ
 لرقا تارعلا نم هنن _الع ل زل الوز اد ١دا5 ماس ابعنب١ نعرهابع



 | ةياورلا نغتطقس ىلإ وساركذو ثرخلازه ضع ركن و كبر مسانإ

 مم مردو لم امير ينص ةررهاش تيري لات َدكلِزْن اهركذ كلواظن| ”
 ان مازلت أ ضد ذل سنطلا نبا_لأثو مرت ىزالا حيحضصلالسبرملا|

 تاهنع انرح- دوره ورعان أنا ىزارلا عجين ب مسا نجرب نهغ 1
 ةغاف تاززاذا تاكرلاك س اه نبا عم نغ ناس نهد اطغ باءأ ١

 ترهلزنامل و ناكد ءأشام اهل هما دمزب دك + عروس

 1 1 تنبت خرشمملا اهييا|ي مي لهزملا اهي ا مكن مع تلي مس أب اا ادارسلا
 ١ 7 مث اذ ال ييااد ع ىلعالا كادر مس» عبس مح ترموكرسثنلا اذا ث بهطردل اديب |

 1 مكامن بلان ترعاد# ينشر شرا راد
 اح ثورفاكلا امل ايلقش نيبرلاد بزكتركزلا تمارا مش تل

 لق رس |نلا برب ةوعالق مق للا برب ةوعالك مك كبد لض ثيكرت
 سمسلاو مجرلعلا ليل ل هانا زئاأنا م سبع م : اذ مهد حا هيياوقل

 اننا غش فداك 8م نيتملاد جوربلا تاذ :ايسلاو ع اهادضد
 مشاال شق تدل حلاو ةنمهزكت لدد م ةمملاموب ىضاال

 فارع ص م ةعاسلا تريك مك قر أطلاو ءاهسلاو مث نبلاا فم | ٠

 مث هطغ_صخرمك ع تكالملا م ناقزملا ن_ره مشد جوالق
 + ثابت لباسا ب م صمت رمط# ارش مسلط ةقال
 سلا أبس نايل ع تاخاصلا مث ماضالا رجلا م فسوب ممدوه|

 مشد هشاجلا مث فزحيلا جك قسم مثل عراد رح مش يم ئملا محرم
 .اثلسماأنا ملخلا ُك بألا مك ةيطس انا ع تابرازلا مي نأمحال

 مشد ةروبل))ي ننس م مزه ئملا م أينبالا ل مغربا ةروس غ أ حؤد
 اننا ف ثيل انمي مع لاس مم رقاحلا مل كاملا كرات مح ىوطلا
 مشد تيوبكنملا مح مورلا مح تمثا مسا 0 تطل ؛آيسلا اذا مث

 * روس ةنيرملاب ل زنا مشد هركمب هما ل زنا امانمو نيففطما ليد
 8-3 اذا غأشلا ةنرقملا مث بازحالا مث ادارغلا مت لاضنالا م ةرقبلا ا
 قكالطلا م اداضام مث ئمحرلا س دعرلا يلاتسلا مدينجحلا مت تنئلذإ 22
 وسانملا م حلا مثنرمؤملا مشد ههرضن ءاجاذا مشدرشمملا نكي ل ١ ا

 شم طضلا يع تب انغنلا ةمبلجا معلا متارجلا ل داجلا مث

 انارح دارملالك أضف ذ ىيبعوج )قو ه«لرب م عدي املا م عدلا
 ٠ | تهنثلات طل ' نب ىلعنع لاصنب يوان عملا صب هس دبعأ + .٠
 ممؤرملاو لاطن الد علب املاو أاسملاو نلرغلاو ةرَعمل) عروس ٌمِديرملاد 7



 نشل ل دأجملاو نيرحلاو طفلاو ارمي نلاو بازحامو نيؤملاو جلاد
 ' | مقلط ذا ىبملا اهيل أبو نب انمل او فصل يرد نسير اىملاد هنكملاو
 ١ ملا مايل و ه الن ١ أن او ليلا ءىخل 'د مرح 0ىيلا اما أيد 000

 تللاقو ءكم كا هرياسو هسارغل“ اجا ذاو تلزلذا ذا كب مل

 نب عاج أس ىضانل 'ء_وخا نب ليس“ ارحم كر أيثنالا نب نكموبا
 ادارطلاو عرقبلا ثازعلا نم ةطدملا ذ لن لاق هدأت نب ماه أس :لامهم
 لاس جد بازحلال هرئنلاو حلا د لضمل اذ دشرل او اربد كياملاو أش او

 'أ فصلاد هنعمل ةنشملاو ل د أجل ا+ ”رمولااو بيرلو تبلرجحلاو معمل اد ْ

 للا مز ل ىنملا اهي ايو قولطلا»_ نر أننل او توف انمملاو هعماجاد |
 كلف نامل اسود ههارضد ؛ احا ذاو تلْ'ل 0131و ىشحلا١

 .| فيش عد ان اد ايرملا خوضحلاو خم انلا جاتك ذ نا صحاب ىحلوب»
 | من انت اب لكم كذ ارعامو قوس ةرثع انشا هيف فلانملاو عروس
 ش طا أناسا تلذ غر يظن

 1 مو هذ

 ٠
 او ديشلا

 دقح انكم ما رقما ضرام
 «تزرن ىرملا م١ ؤو ادارملا ما 42

 تازيرك رس انل ارح ةربغ دج د
 اههوا يسالاوطنم ذا
 :٠ ةسالاس تدرعن ا هسارتس ند

 قرع ذل تلرجلاو نعل اد ظ

 ٠ ةلد أجم اهولتيد نيوحلا م
 اهم قاضللا هسا مضح ةروسد ظ
 امحمرلاد قداطلل د
 مل ةاورلامش تتعمتاك نلاوه

 تزنوم اهي فار عر ان
 أاهحاش نحيا روس اهلشد
 ٌ تلعرو تكدر اونا روسو

 انتلع صخر قررا ةليلد

 وإننا تبام بيرت نعو ايهم هسا باتك لك اساب
 ضمور احلا عم ل لمص سيضم جر |تنحلا اهرب ءاح ضيكو

 سو وورب ةيزحات امو مثمر لق أبزم مزتعت امد
 5 ىظنلاو خباتاد مكحلا لب ئم
 ١ ديت اهي مردجلا تازن
 ىيارمرجلا بش سما اداكأم

 ١ ٠ سعد نامل وص اوم ادورشش
 ىجلط ذ اننا ذولا نس رس احو

 الع ةمازحالاو زول روسو

 4 نشلاهدا داما مرشمملا د

 نكرم ازاكذتم محلا ةروسو
 صلع أ بميت خذل'نصمل اد
 نخا ةنراضو تضراعستو

 ىمل اكرعرلا اولا رع انملارسكا ى

 سنجل ذ. ىجلا لوف ضن ام

 ر.عافل انلزلا اهرسب نكي لد



 يدع [نرجدرت ناتدوعو انّسلاخ ئأصو١ ضساوهلقو
 بسلا صوا تيزثتسا ارو هل ةاورلا ههه تغلتحا غزال اذد
 تعرسانلا نرراخاىمنكتداذ مل نختم كم كلا ىوسامو
 .نظنلا صظحرل فرلخإل) اريتعم اح واخ لكرسيلك

 نورزعكم ةحخانلا ةىس أمهذ فلتخلاروسلاريرتع )م صقخ
 ل هتسدو ئفأشلا علا قايس اكلزناملو ١ اهنا درولب يكد املا

 ملورعلع نتمادتلو قانت |, زيكمرجلل قدوسو ميصلا ذ ام نيتعانلأب يل س لص اهض رقم :داشلا ساس كانتا دتلدملوتد كازا |
 متاح لو ركع ناك اصلا ضو نا فالخال منابو ده لزب لام هيلع نتمينادحمذا ابهلع ةانلا لوزن مرت لعل ىف اهأسهذ
 فيو/لقو هريعو ةبطعنبا عركذ افلا رج ةالاصمالسال خاداك
 طخ رهو رخن ل ضنا نيغ بسلا نب ةلعلا قرط نيو اه_ظدحاول

 .ىشرعلا تا نك اد تياكحب باكا تعاف تل ل5 بلاطيلا نبا | .
 هنيسمت ف ىف ملا مجرحا هيطدم براي لولا نه أع عرش اد
 ٠ نجل ضملانب نسما لاق رنع معمر مس لد اضنلا ف ليعود
 هبطعرربال ملال تنرقو هلم فداخ لع |لعلا ادا) ده أهم نم وم
 ليبينب هسا سرعو دايز نب ةداوسو أطعو ىرهنلا :رع كلب لوتلا

 طرسوالذ ئارمطلالا5 لرجد 0 مرير لا نحذف هريبجربا| -
 باهر اثاث هبيشم هإ نس كتبا انيرخ مانع نب ٠ع انترح
 رةلعلاذ تاز ا نيح تمر سبإلا ادا ير ا عر خابت ىضروصنخ نع

 م

 . |دهاجل وق م تجرم رضنلا عاملا هل قجيو :ةنيدملاب تلزناو باتكلا
 ةفل ايم تبي ىملاد ةرمو باك ةرح ننتره تلازن ابا ىلا مهطعن بهذد
 ابؤصنو :كءابوضد نينضد تلزنأنا مهارل وف بند ابججرشتطا

 | اهنارساغل امج أشلا روس ىرنرسلا ثيلازوبا هاكح ةيدملا
 ذ اقانتا < تلال ميال مكر اي هسا نا هلق ناىلاارنت ميك
 تايروا رميا لىزن انه ملط زلرابو) هلت كايذو هكا حاتفم نام
 منال نااوصخ منكم نوكئادا ةنبب ىملاب اطقم لزن هلدوط عروس هرم
 لا فرع ابن ايا لوزن بابسا مجم ارعو ل ودم ةريط اهل نن امنا | .

 تازناملاك ةفساع عرعر |ذملا هححا ام أضدا يلع حزن مدد هيلع

 اقانتا مر دج ناك يلع احلوحدو عرتغأت اوال اشملاو ٌمرّمملا عروس

 شايع: ربا نعو هم اهنا/ويثملا رهو عروس ةرهئارتع دز: لبق د .



 تباهجرخاو هيكد أبنا دنع دعباس ادأشالا ذ مرئتق ناار
 هنعاطج رع ججرج نب! فن رط ىو منع ظوملا ينرط نه ميو درد
 اد ايكع قرط ىع جرحلو مب نان با نع سوح أجب نع ضيصخخ ىن رطنئدو

 ”ةزحامبو شا يبونو هيوم اها سابع نرب) نعريبا نص اطغ نع
 * | نهتمساشمج ملل اق سابع نب نع ك |هنضل ١ قول ره تاجفا نبا
 ثمان مظعا هد! اولا ذ مهم نإ ذركن ١ نيمو ) كلذ برعألا 27 الوسر

 دغلا عروس ميا أم بعرس انلل ناك لاح هم: كن اذ لرشد هلوسر وك

 ةيكم اه ”للط لإ نيله نعو سابعا :رهره اجب تيرطانم ميزت
 قرط ره فاشلا منو درحنبا جرحاو هن دم أ ناشم هيكعد_اؤو

 نع اطعغنب اد اع نع ميج نبا قيرط سو س أبعنب رع ةوحلا

 يا جرحاو سبنل! با نع نوه ان قنرط نمو نس ابها نعاطع
 ديصس) وو نيرج رب نزحس علوا جرخا م ةد أتم عوز شم مشل

 | فيعستلاسلاةرشم_لا نع ٌرناوعوب١ أرح هننسس طروصن ربا
 [الكرب مها هبعوها باكا اع هدزع سو ىلا هسالف شع بجرب ١
 مجيخلا أمر ل اجاب ليلا ديدويو هركم عروسلا نهو نيكل انف
 هوت لا ون لكل مام لب هدد١ هوو اد نم نرخ عمو افاربطلا
 نيحلضطل! رماعو سنن سرا هضق ذ ل زن لاحلا دي شوهد
 تريب مب مح عزلاو ملسوو يلع هسا ىلصص مدد: لوي لع مش ىلل ! اهرد

 فيجا قنرط نم ملت حما قوس ابن تاياال تيكم انهم فدل تنام

 سم اشو ذم أهانثلسا يلا تاياماغ كم ابن ١ سامعنبا رع

 نسأمجربر نع قولا قنوط ارح ميودم نب جزحاو هينسابب» ةيقايلا
 هاش ونرط عمو سايعنب١ نع اطع رع نايعد جب ١ ىنرط نمو

 أماِقو ارّملا ماكحا ذ سرطلانب»لاق هضم أها رصب نل ١ نبا نع
 ما هسه لد تمار شعل قو تدابالا د صح كاراخالا هيكم
 هنو عنعو ةداتقرل ا ممعملا لور نهتيلق انلسرا امو تابامنر ١

 ةرهم لكمد 'درم اذ هطل تخبره ل يقو عرتعو ك أ هضلاءلاق مطعم |
 | ابزم ةريثك تاياط ةروزءاموبجججا لا هيض اه سيئر ىاثادوبملا
 هاك -اقزملا مروص لو لا بابسا ة هأنررحام ّةييرملاد لن »

 فرد عروس هيندم ل اهضلا) اذو هيك أهم ١ىلزرويرللا سرغلا نبا
 ص ةروسزروبملاب رسيالد لاق هين دع ابنا واو قشسهررلا ند املي كح
 هيكم اهنايلع عاجإا نع اج ياخ فالخ هس رهأججل الو ىريبججلا اح

 عروس



/ 

 امج العميل نقلا تدوس هيكم ابن: ذأش لوف كح تمارجلا روس
 امل ارب اح نع ماد درك زمرسلا هاوراهرل ل ديد باوصلاو هو هيكم
 غرف يح رجلا ةروس مب عصا لع يسو ميلعرس'ىل حرس لوسر رف
 أذ ةوم نم مملعتد اق اه ١ هر مكنم ئسحا انام نوجا انوكس مارا ىلاه
 ليما للت ب'ركن انس تلهخ نم هالو !ىلاق»6 اداب نكتم اننا
 نم عوصاد ركب تاكل ةمقو نيل طول عيص ل لا
 نكسب زل تنب امس نع ديجر نه عرزسح نجا جتا أه تلالرلا ح
 را لبق نكرك اى صبوهو رلسم ميلع هال |ص هد»» ل وسر تحمس _كاق
 ليلدازه فد دأب نكت ايكو :زل١ىأبخ دوعمس ءنكرشسملاورعئذاب عيصت
 ومجلا سيرحل !تبالاك لير لل منوسر جلا روس يعاب لوزن م نمت بع
 شومان اهنا فزلاخالو هيكماج ا مقل اشو هابل لع
 لورا نمل١ ننس نفذ لا ةاكرم» ىلإ أك بولي ثا ا هرورص هبشم
 يدحلا ةروسيوا 'سهذ :ىرعص ذأف لست نال بق ءتخل لج )خد هن رع نع
 نك لات اوعسج ربا نع عرنحو لاش عرحاو ههالاس ١بيس ناكو اهارّمذ

 نينس.جدراا» أههس١ مهتباسي الا اه تلزن نانيعب و ممالاسا نيب
 مل عروس ىماه مهلهل اطغ باتكلاازتدا نس نا اك اويوكبالو
 جحا اه] سد هعبد روم اىللا سرخعلا نيد هيسندو هيئرهأ بدرا تنحلا

 هدا لوسر باوص١ نما فذ انرهتلاك وم ولات نم مدا لبع رع مرمنعو ملأحلا

 ه |" ىلحا هردزلا بخا لاعمال ى١[تاتفان :ركأ نت ليسو ميله سا ىل ص

 املي مكفي زيزو هو_رضر» امو تاومس ١ذام هه خس ه»لزن أذ
 ادلع أ هارتف س١ ىبعما5 أ مخوتح تجول ضل الاه بول مت لا قسما زل

 أبنا عيصلا د ىلإ روس ارت تحري سو ريلع سلا صم لود
 ىل ولا رنع اسولج انك ا5 ةريرهى نع ىراخجلارفورامل ةيلندم
 [06. وسحر مهم نيرخاو ةىملا ةروس يلهتملزن اذ ريسو ميلعسأ
 كاعد عريره_د) مؤلاس) ادا مولا حمو ثيرحلا هس'لوسراب هه مل
 أنف اكد دوبهلا ب اطئحاوداجه اريل املا الت هرج د دمج يشل
 خل اكريحلا تمرر امل ةبلطنىلا لاح مهض | ضعفا ل ةروه رخو منسم
 هشردإق نع انتلا ةروس ابلك هش سهأتإم) ترش روهبصصلا شم داحخالا
 ه رمان بدرع و ابد ثالملا عروس اهزحلا» هيكل قو

 نل هك انا يق سرعل بالا يفضل مروص ار قيكوا انا مهم مطئالو ةدحاو:ي)الا هيكملبقو هزدعبق نأشالا روس |

 ه-



 ليك ذ) داس نس اأثلا ىشا اون اك ميرا لها انزل هنسل و ابخ

 .ةنيسرملاو ”ركم نيب تلزغ موقت فيزا مصهالا بكب تلزن ليقو
 (* لذ لاكس أعزب ١ نع منسم عرتعو ءأشملا جرحلا_تاكىؤلنا

 هنا لإن اة وليك س انلا ثمخلا نس اجاك مِن ىلا راسو ميلعس لصون
 فبالأق هيكمانر الغورلا العجل ةروس ليك و:سبح اذ نينا ل دو
 نق اترشرطنلا ةاكزو ناحل ةالصركنإل هيندم أهلا لبقد سرئلا

 نم |نيلع مرق نع لوا لاك بزاج ربا !ربلا نغ_كر اغلا مجرخا ام هدرنو
 السجل ميكم ما نب او نيرغلبب بحصم راسو ,يلع هساىل صونملا ب ايم)

 ىف باطنلل نيرو ءاج ل ىحسو لوزن امهءاج ثارتلا أئنإرمد
 ىتبناوحزد ميرملال ه١ تدار أذ ركسو هيلع سالم جونرل ٠ ءاج ع ةميرشمع
 ل روس ابلشم عروس خرلح» كادر مننا مم حارق ئخاجإم م محرم
 5 روس هيما ارومجللو ةأيحو) لاك سبرزعلا ربا ايهاكح نول و أمهح
 كويلا درب ]ملا انبم هلوقو تييلوق أضدا ايه سرتعلا نباحرإ#ا

 ل فتسيو هيما الع وتكوو ادالؤو اهنذ نرتلا ةروس هدم أباد
عسل رعركاللو ىزمي) محا أ هضم ا نوكا

 2 ىلا هنا للجار 

 كانيطعا انا عزو هءا لذ هربتكإ لع ةيبما_ زود ىرارلسو ميله هسا لص
 ان هنا ل5 ثيرلل درعلا هيل ذه انيضرأنا تلزنو شبوكلا

 أ كتل هيما رمال ضرلاا نبا لا تركي ل ةزومس نكنم ثيبوح-
 نك ل تانن اللا ىقدرملا هتخلا ب !نرع جحا هجيزحا اه ناد اما ل حد
 تا هدد لوسراي لبرج 15 هرحا ىلا باك( لها ندم اورتعكن زل

 مكرتساو هزم أبل سنكنبا مزجرتو أيا أمرت نا كرم اي كلر
 فا نبا مجرحا ا هدم اهتوكا ل ددساد تالق أسهد هلؤلزلا ةروس
 لالخ قرات نعلمه ف تلزن الات ىيءزحلا ديعجر با ىع متاح
 ةطوملاب هلل رك ل ديعسوباو ثيرملا ىلع ايل فا ه١ لوسرأي »تملك
 اهنوك رخو نالوا تراتداعلا هد ,ىس لح جالا مب ملو

 كسا وسد كين لاك س اج نبا نع عراعو قالا مجرخا | هيلي رم
 ةتأيداعماو تلزنذ سيخ اهم هت ابال اريش تثبلف اليخ سمو ريلعس١
 0 تاتخلاوهر هيسرم أهلك ليو هيكم اهم ارهطالا مكاححلا ةروس ثيردل
 لايق رم نتايه وز تانناجنا يهرب اع اجانب مجرزحا أم

و دومهلا ث تل اهنا ةداتكدرع جوحاو تيل اوزخاضت نأضتال
 جا

 ..[3 او مدا نيول ناكول ىتج انارسلا اجازه كن انك بحيترب ا يرجر|ذلا

0 



 اند اهباكرلح نع رع نمزملا جرخحاو شكت ارهل ابل تان يحن بهذ نم
 ىلا اج ليدل ال كني ملرتعلا بانو تلزن ىحرتتلا بازعط كاشن
 مروع_ررطلا نبا اه اهتح نال قمه فكسالا ءروم ميدوبملا صو
 مح ح11 رسم جوت كوول ه رو هضم أهلا باوصلار شبوك

 د١ اةرراخا نيب راسو يلع هد ىلص هها لور |ثيدب_لإك_رشا نع ملم
 ع مرمذ قوس اننا ل عتازن لاتذ أمستم هسرم هند ةءاتئغا اطغ
 قوس ثرملا |ررتخئتحرثوكا١ كل اهنطعا أذ) مهيجتلا نهرلا ههام سبل
 1 أمتم اهلدزن ببس خب نيشبب رمل ادالوقابهذ صولخالا

 نآتبن دم امزءار |تنحلا تن أتوسل كوزللا بابسا ذ.هتندب اك هيندم اهنا |
 © لهالدلا ذ ىقرسملا مجول اكمصه )رب هيبلرمعس حرضح ةراتلزت هنو

 لل اهتلزع كب تل ننىلاروسلارضع ةليالرلا _قييبلالاق [_ بصق
 ًانئرسم تراب منع او دملاو ككل :رم عزب لكو اصخيل نبا لامن نيكو اهب تتحلاذ
 (92] هلل ١ نود د ابهحمىلع انشتس» خ دهتعد م_سانلا ىم'را لا لاق

 تم بام نيل نإ اهتأيبب 2 ضعن أن تعا نق كر ألا جرش ةره نبا

 ةةمروس نم هش لوزن وهو كلذ سكعأماولا5 ةيكلبروسلاذ ميدل ا

 نك انااهد >5 ار دانالا ورا مخ ةئنيدجلا لادوسلا كات لوزن خا
 ةفلع كل + ره هتبارام أ جوتدسم نيعوزلل هومر [نشتسا ىلع تنئقو أه
 ىاسإر اصحلا بلوق لجل انشتسا» تادا ىلاريشاو ناشرلا نود لواط
 هحئاغاإلوازيلا بأبسا أن اتكلع لاحاو انا يا ابظنلب تةلدالارك ذاذلو

 ليلدالو فأشلا طضملا هش !رهاظلاو ةنس ملا, لزن ابؤصد نا لوف مدت
 هكيلجرسيل !ونعصاو اونمع اذ نأتيا أبهح ئَمَسا هرف_ملا لوملا ]مل

 مب مصئالو تايد مس اهنهؤشتسار اصلان بالاك ماضالا مهايه

 ٠ سابعنبانعلمنلا مرق #؟ لق دلجتلان اند اصصخلتن
 هدا اورق امو قاوملاو منئت ام ثواشلا تايالا اولاصلك اي لاب

 ممئقو فيصلانب كاناه زن تلزرن اهن١ مث حربا نئامجرجا امل مق ح
 نبنل١ لوقو هلييسح ة تاز نيكتيا» أب زنك هما ىلع عرتخ ١ نم لاظإ ردد

 اسك ماشناوا تالزن لاةىىلكت !نع خشم )وب: جيفحاو .نيملا» ثبلبر نمل زن
 لزناام لاق عزا وهو جوبي نلجد هم ةيث ىملاداتل زن تيما تاكع
 لاكرش ع ثيمل نع نايوس انمجو ان ضل لاكو ىّم :رمرشم الغرس

 حيت! جرحا ارعالا اه لج يلا ,تالد لت اولا تلة ا/ق هكم ماضل

 | نا لس ب اذكلا هانا نيزل اوءفوقو هنوجرعي ب انك هانا



 لاقو يملا نع اسراو ةيدالا ميم فارعالا ل6 ةد أتم عن ابحت
 اسهم قتتس ل انفالا قمم ما م ثابر نخا ذاوملا أنجارم مريع

 اهم معابوجصا ع رك تلزن ياا اورزمك ك2 مب نإ أب بر كجذاو

 ىف هانجرخا لك شي ىملا» تلنن لاق ابيع ياه نه نا سمع نما
 /نال ههدا ايس جيونملا أبر اي هوت مىهطجب ىنشتتساو لوززلا بابسا

 مكأجرتل ةريتباالا ةيندم نيرعل! نب لاق ةارسرعلس ا تزن ابنا

(*دلاسلاو ةؤلاصلا هرلعرإْوَم ذ تلزن اجل رول مالا ىنملل ناكأم مبضحل
 

 تان اهيؤشنمار شوب كاع هذا لاه كلل رف بناطىب ال

 داخل عرنل درا هاككج_زدمق ابلاد كم نيجنرا سرر ىلا اهلود نبل
 ناكعرفا كرانعرملذ تمايز كولا اههجؤئشتسا دوه رمل لاحد

 هثلاثاليل د آ_ اقر أنإللا ةرط ةولصلا م مدام ةنسب_ع
 ١ فول سلا ىلا يح ةئي ىملاد تلنن ابنا قرط رع نم مصانع

 الد هين هلع مروس لاك ةداتقاع مشلإو» مخارلاهلل١

 مرت اكل احلا دي هش هل وق ىلا لجن هس هلو ئشتسم ةيكم أب اب
 نرد ملدا نبع ءاهي 5 برثح. رع بو درعرربا جرحا نّضف اهيزحا ٌميالاد
 ابويختميرف ى)هساب مرن لاق سيبسملا بأب ق دأ ضمن نخا ىح مالاس
 ميرنا مهمل اولا ب انكم لع نعبر هنق تلون يزرلا كلا

 نيتبنرم نيتبار بع يكد مورا قروس لاق ةدأت قع جيشلاو) جرح
 ىفئتسا رجلا نارعل سفرا |رفكممدا ةره اول دب ب خل ارللازتملا
 ملق «أنشتتسا ىفبشبو كال ةيال أعبس كانت ادّملو أهم مهطجن
 ببس ؤ عرزط» شنمّرملا مجرحا | يالا مكنم نيعرّست لا (نلعرملد

 كدت ارنا س أب عنربا نع مرتب )يلا ةالصلا فونص+ بم او الوز
 اوشا ع خبشلاوبا جرحاو ب رام تسل اذ تأيسو |هرخا
 جوحاد اهذادل متش اعداد تمأبإلا :ةاوهال -ىم (لكلخل لون
 اىمللغ هرج نم هسا ذ اورجاج سلا رخل عروس ل اق ةداتق نع
 انثلزن املواد أيسو ىكم قروسلازجارلا ايا ق امد دم اهرجارل ١

 كيت د ِ

 | سابعنب ا ئعرازملا مجرحل اه ىو قبو تلق عرتعو رمل نبا دوعصو

 | ىئمتس او لزن امزح ايعا و بيبرع لآ اهرخا ىلا لوسز

 | |داوسملا غ تلزت] رق منال سؤ ال نس مخهو هلو ةيتببال كاش تنك

 1 ”ؤتلبإل ارح ةلروهد نايجولا هاكح أبلوا١ره تأي) احدا وسلا

 | لونطعو ةدداق ىمنص اب مميش !وزهك ثيذل الازيالو هلق ريا

 تفك هن تن م



 جروو شرملاب استيقبو نوجدرا 2ك« اهتملزنل خلا انا دوز ثيرباج
 نكات 72010 ة وداعا ىف ف ماع صريحا مجرحلامكيذ

 اهذجشتسا لزمسإلا بطلا تت ذأ يسو تاسحان”و لرحأت
 انج

 مني ىللادتازث أبن | دوعسم نب ١ نع در اذهل جرحا الا ميال جورلا رع

 ميسالرضالا نوتجا نمل لق هلو اقوهز ناكل طايلا تماقملا أ
 تم رمل وتوني نلا اهساوقد ميال ولاا ئرلأ انلجاهد,لقد
 أملؤ ا نيقشتسيا_501 كوزنل ١ بايسا غهأنجخزحا امل هلق
 © يئس زحارلا وسلب نا ناو ميال كاسنؤربص او الضو ]رج ملا

 رثي ا ىتثتسم نا فسر ب تمل# يالا نولي ام عربا اهنح
 ىلمهينلا فاض لاك مثاك_د' نط جونا ور ازملا جروح رشف ىرخلا
 [أقيقد ىنئلس ١ نا موبهل١ ئم لج ىلا ىؤسر أف أذيض !سو ميلعرسا

 رلسو ,يلعساىل للا تنتاذ نهرب الا ال لامه بجرم الاهل
 جحا ل4 ضال 2 نيح١ أمشلا غنيت خا هساو اها اضف ,ةريخاف |
 7زامب |نحتم امىلا كرشبع_ةررعا) مياه نه تلزن ْقح رنج نم
 امم اهصقنن ضر» تدانان١ غوري الا اهم ئشتسا ىلإ مهم
 تيب زالاو اههنوثتسا تيوس ئملا أنه شتسي ام تعقل او !رطا
 ىلا :[رعشسلل اد س أبعنرب١ أمهم ئشتسا!رعشلا امدرموا نوعدد ال
 ١ ىلع لينا ياه ملدا هود ريغ دازم مرت خام اهزحا

 مه أنتن اني زيا أهم شت سا رص صتملا) سرطل !نب١ هاك لش ارسجارخ
 | 1س اعزب نع_اواربطلا جرحا ليف نيلهاجل ارق لا باتكلا

 ةملاو سمو اومرق نسزبلا رش اهلا بعصا ذ لتمر طوره تلزن
 فركتملا قاس احل يالا نارعلا كايلع زجر ىزرال انا هملوق د احا
 يبس ةيرجرج وبا مجرحا١ |. ريان ملا ليل هىلا أههلوا احنشسسا
 فلا نب ارمجزحلا امل ياما ةب اد نم نياكوريلامضهد___-ملق الوزن
 غ_امناولو سابعنربا اهم وشتس_: مالا طوزن ببسؤ اح
 .” اهل لردو مموج ا عت نع دارو 6 رمت 6 ثدولاثد ١ث أدام ضرال

 دج نواصد مب اهصلا نىرسأنو سلخلا ةرلخع انك نق لال :نعرازبلا
 مليا لوقو ١ نينا كريد أهتم شتسا أمس تازنف ءاشملا لا بزعملا
 ىلصؤيلا ثا لاق نارلا كييسج نب موو بع جنهتسلا رع وربو يعل

 ' كت وو اوداكاراو انصب هذه وشتساو حورلا نع دوما لاوس باج

 تكدول



 فييرا بوو سرب دا اول اكل! مس لوسر أي تلت لسمو ميلعس١
 ثيبرحلا ا بسافو هسا لوسر|ب لجر ل أف لزئ ام أمهم فل نئ امه

 ةوردرجابهنال شرع ةرشملا ف نارزعل نيا نهن اصحلان بالاك

 ل ناو هلق ةوبان لتعلق مش ةنس تيت مؤلاسا هب
 كرما ونم ىعانا اهم قت سار د ,ةريه ]بق ءاوزت مق ام ياك

 ى د سوند تن اكلك 0 8 هع د ألا

 لافتا ١ نه تلزاذ 06 ا ١اىداراف مديرا ريحت

 مارطخإ رثررساو مرضا شتساو اولي ملف ل كرا ميلعساىلمجوشملا

 دارو هزجلت ا5ىثحو ؤ تلنن ابنا متكرر هحو نم اذ اربطلا جرحاد

 اج ةيداتساهركذ قيال كراش اونا نيل دابعأي 5 مهم
 فز با هاج ميال ثررإل نحال نث هللا مريعدازيو ارملا

 نبا جحا ليف ولجال ملف ىل بولد أي تنزيل ن١ ازيك فاغ

رلا اوركذ ال. وبلا ذر, تزن أهند عرتعو ةيلاملا وب نع ماخ 0
 لاح

 كفا بووتج ما اه ىتسا كوش لوازللا بابسا ةمكضواو

 ببس ةرياكلاو ارمطلا هجرخااممل لد كاع! نيضك

 نك مب الا هسا طسدولو هلّود نأ ضنالا 2تلنناناخ اهدزن

 ا ا عا ملا نيزك مهظح ىّدحساو مفصلا باعص) ذر

 اىبلكساو اههمؤّيس١ : خا :)) سرمل نب هاكح يبس نميز
 0 ةذتازئلشو ةنيرلاد تلف مياه انلسر#

 د انة عاسوا اج هاكح 2م |وسما سنلا لق اهنمئشتسا١

 7 مي الا هسارتع صن اكد < 2 « ارا لق اهتم ىتمتسا_ذاحالا

 ةسرملاب تلون أبا وخشسالا نياجترب فوع نع حتي الاسس ىلربطلا جرحا

 تبا جونا نكإ_حا كرطرإو مالاسنب هدا نبع مذلاس) رصف ذا

 |ثبا مزلسا ناك ارو د كم يام نه تلاننالا3 قورسح ىع احمد

 لبو ,يلعمهاىلص ره اهب مصاخ ةمعوصختتنن اكاد رس دملاد مال مالاس

 ىذتبو هي ياه لهو مالاسنب هها سبعا سيل لاك ىبشملا ىع جحا و
 (”نملا ولو اريص ايري ذءازغد مدا تايالا تأشالاثصوو

 تاما |:ةلحرتملو نهتم ١ 5 سا 5 |رملال اح غن هاكح م يال سر خدع

 : ينسوا ججرحا لف بوما ىلا رضرالد

 : ينئتسارعزلا ف انما 4 تاززإق يالا اومْطن' صل ]يق اذاو
 . | سأيع- را نع مزق اه ثو الا تأيا» تءزإا_عدابع بلك ابنم

 كه” وا وبولموْم7وموومومبص7ب اب ص707



 نحو مداه مخلارجزتميس اهتم ىستس )ريما مستتملا تح اياه كبل علا
 نبل نيتبام نيعمملا نا ليقد رقع داشللا عملا غىايس امل دو دره.

 ىئتتسا١ قولا ارسل اهل اج غ هاك اما هلأسي اههه شتا
 رموهلا متاوع مق واف ءكوقو ةييوطا نع يلشو ةيلو» هنا أند

 رءاهنبئئتسم ليرملا الوزن بينس ذل حسم جيتس الب يوب نك ىلا |
 مثالا ىونع نم بوكو امام ىئنتنس) 2 ذأججلا أهزحا يكتم ايم اج لوتملا

 خا اهرخا يكس اب لع ته ثنا نب أتتلاا هريطو ىيرتلا نبا هاك
 اهيؤرملا ند ةداتت درع مدتمت مكرتملا هلكزن بيس خ كاملا ةهزتملا
 تع عريرضمل غريرج نب جوخ كانت ىكم ق. ابهاكرشنعلا سالما
 فموانإل كس اها د كاملا كراش تانثا لاك س ابجءربا نوع ما [هضطلا

 نيبحلاصلاىلاريص اذ و تولع لا مه انيولم انو أهم ئابتيس هد ثءارذ
 ىلثربصاو اهم زيتس!لسمملا ارّسلا لاج كو |ذيض )اك سه اف
 ةعسيلارطا ىلا لجن كيرا هوقو ناهيصالاءاكح نيتي هدواقياهأ
 ةكرسب تاز ابن ١ ةثلم اع درع ىاحلا هيجرحا اهم جرب و. نسرطلا ثبباهاكحأ
 )> مالاسإلا لوا ذ ليل ارد أيش ضرق نيحكا ذو تنسب ةروسل ا رودص
 ١ تلي مك رعصافامهنجئشتتسا تأمدالا ىلبخلا تاولصب ارض
 © نيعو سرملا نبا هاكخ ةبوهتربالا وعكرا مللّقاذاد ايوا

 منال من دم بق نإ يللا احللو نع شمأيا تس»» ريك لبق نيزفطملا
 ثول لزق تمنأرااهلوااما هيك لبق ليللا اهلود نعتمد

 مكيلا جحا طم اوض ةنيىملاب ق ابلاو تك اهلود نه تايا
 شمعالا قد نط نم عوز قر البل ١5 لايالرملا 2 وب مبا و مادته
 ارنا |[ونحا نب نيا ابريا اد ناكاهل اك هدا دبع :رعوهتله رعمهرب رع
 ناضعلا 2 نيبعورارجحلاو -.؟[ىذ س أثلا ابر اي ناكامو مطمن

 ثارصلا قاد اكأهل (5 اربي جوهم نع جوا دلاسرم هم ع رع
 ”[ةاونما ع نال اها اي ناكأامو كم م اذ مدن ضأن وا سائلا همدان

 | !قنحا نيزلا اهب اب غم اهرتعد سرخلا نيدو بطه دال قسم
 ىتعار5ر اصخلا نبال أكد ئنرملا غن أي وذ نس أثلا اهءا اد اماو عت

 قونن ارو هطعض لع مو لّمعاو كريرمل ازيرم طش انا ةيولغ | شنانملا
 هيك جا نالعو رسانم ابيب اياهدورو هيرماسم: بالعسل

 تال قملاارنه عربعلاكو اورتن او [وسكرا[ونسإ ننال اهبو ايايزهد |
 اد

 | تياز 'لبقدى نا ىلا الار ابك عيوب تح نينا أثري ؤشتسا

5-6 



 0 07 2901 لا سوا

 اهمابأهضو هرب نم ظرعملا مروس ا نظن هكرق الطا لعزخلا تاز 5

 | | اشنلا عَروْسو ضر» ذاع اولكس انا أهييات مكبر اوميغا ساشا د 5

 | | نيو دكم ةوهاعاا نه كمل اكد سس انإا اراد الواد هيد
 "| بت» عريحلاةد افلح ريزملا اهيرااج هيككلا نوسل» سريشك خو مأسب
 ديرو تهمل ميدؤستلابلجيوا دوبشملا بدا طي 1 ءداج
 تكتماكناو للاسف ل غنلارللا اذه د مولا ناكنا طال ل اكو
 قحضت "كم وذ ةزنكلا ىلع ةنب دملان تينم ئلا لوصحمرف ببسلا
 نينبزا/ريورمؤبو ميضجمو مس أدوممفصن تيلعؤملا باطما

 (افالاهل خخ انهتمد ايدو مو ًاهلعدارّمسالاب تيينم لب اه ئدر امة د | بحل اد
 |[ ىو قدولط بز وللا ةىقيميلا جاو .هريشعت خ ثلا نك
 هيف تارملا ”فبن_وتلكلاق هس ع ةورعنس ما شمه نع ريكب نب ١
 | تااسلا ةرطيارملا نم هداكامو بكب لزن أخاذ تورملاو مامالركذ
 تاطرط ةفردملاو كمل زرملل ىرمرجلا_لاقو توما لزنا امناذ
 | لك اّيفلاد اهرحاب هلؤن أديل لصو اممم امل اذ ىس ايو ىعامس
 بو ارز اىوس, جبل فرح أمل و اود زاكو) طحخ س انما ابن أي أبهذ ةدوس
 6 سوس |كو هيكد وو ةرملا ىوصرسلباو مداركصت اهنو١ فعرلاو

 ىا هضزن اهي ةروسركو هيكح ةيلانملا الاد ايجات رصصح أ هذ
 هشرف نئيضانملارثذ أبرذ ةروسيلكى كمل اكو فلنا هينوم ف دح |

 هر أمه ةروس]ك_ل زلال هاك ؤو توكنمل ١ كوس عربع دازو
 .ملو نلعاف لع اذ برشرب واكتلنن امو كيدي لاتد هيكعرت#
 لزئ ريالا ضصنلا نا هلإ ذ تلكحو ىلعالا مؤضد ؤإ تارشل' قاتم أد

 فيزخلا اوميدنلا هجيرلع هيل تيركتخ عرب ابجاهرثكاد كم هكا
 حتي ل يلا مله 4نن امو لوألا فصنلاا فدا ملعب اهتارو مهل
 جرخا ق/ كرما والا ركذ مهعضو ميلذا هذ اهدار ىلا
 هامل | جت | كى ككل ضنا لزن لاق دوعسج نبا نع نفاربطلا
 اهرك تول مجول اع هانركذ اع نيبترق كبس نيعدزنبال
 بو ىورذ لوزن بنت سد هيف ثلتخا امو اددملا» ىكملا بيبحترب

 1 َّش 5 هشرملا سلا تاركملا تانالاو يملا بوسلاقت أيما '

 ١ 1| :ةكم لزن اهلا عركننذ اهتلشح اوهركذ وما انبع ولع هجدا
 راك<لزن ميال ناو ركذ رك تقلخان١ سانا ابعاأي ودمر كحو

 | |تاأميلا هلو ةرههاسج تلؤن اهنزا هطرج رهو عشا مرد ْ
9 ]1 
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 .انامالا ودون نا كرم أي هسا نا هلوقازكو بملف 5 كلن امد
 اهنافنكملا ةروس ىكمركحو نب ىملاب لن اهلا شه درا تاناغاهلهاىللا| :

 | لس داورجاهتشا ءلخن رن قد تكمل هانا يطا نهم :ءنيدملا»تلزن
 ككرثملاب اطخل ند ه« أد رصف دكمزه) ميأيط اذمم ةشرملاب لون اه[

 مهجلاذ رق ةيكملا عروسلا غورملا جننت هبشي املاشو ةكملها
 ش3 لكرتح اولا ادأق يملل ٠ شحاوملاو الان اركان وينسب ١
 . تم نسريلإ نيب اه ىلا اذ نأتلا هتفاع بسلك ركاو دح ديد
 سلاف كمل دزنت هبشيام لاشمو مولعالو نحن نك زو ل بطلا
 .| تاكذاملا اولاكذاد ل انضم ذ ارقد ادهضتايداهلاو زق تيس
 فسوب ةروس رن ىلا ىلا كم :رمزحام لأشمو ريإلا_وحخلاوها نه

 ةقرملا ررهرجاملاشمو ىرازبلا ثيرح ف مدت اه عست_تلظصولخاماو | .
 لوو هءاردريصو أبرلا زياد هيطيلاتقرم ارخجلر بشن انع كانوا سن تكمل
 ةشيخللا لحامل اشمو تمايالا مشن اىلاط :ككلملا يه فوت تسلا انا
 متورلاىلا اهلح عج _تلذ تم ابالا ءاوس لكل اونأهن باتكك لها انك

 هالبرفعج ادا حصرعف منع مراوسل ةشبجلا لالحامل الشم هنا عسو |

 يجلب لزئ اماماد ءانسؤ ليحا هحرحا ىش اجا لعاهإز5 بلاط
 أزه ىلع نلا عقلا ذ مق ابيض هيبيرجلاو سرتملا تيبو فئاطلاو
 | يحبو نحاؤر سو كوُسو نافقسعو تاقرعور فم ل ن أهريلا مضنو

 فضلا ةزبحا_كرذشلاو ىرضحلا دورس 'دأذلا عونلا ل سال نحو
 مضر مأتم ىماو زيتا أبزح أمهّتحبتت ةلثعا هلذ ىرفسلا ماو ةريشتك

 هم أنيبا 2و درع نباو اح! نا جوحاف غادولا دج ماع تك تلزن ىلصم

 لباد امها هرمعل لاك سو ريلع سى جوثل !ذ اطال لاك س اجانع
 فرط نهريو درع نبا جرحاو تازاذ ىلصم مرني الاد ناد مهل اق

 معا لوسر أب لاف مجرب ١ مأنمك سصرنا باطنحلا رع نع دار نب ورغ
 ثيل لذ صم نور جوال اق: لملاك اسبر لملخ مأ مرج مت ىسبل)

 |١ ةركووا أنضتملا ةرغؤ راما تلزخراصملا نب الاقو تلنن ىقح|ريسجالا
 أجىلغم تويبلا اني'أت نادسبلاسسيلو اهنهو عادلا ةجحدا ثلا
 ان هيبيرملا ةرغذ تلزن أب ل_كرشزلا البرج ني)_عوم مالا
 جرحا هدد غرملاو جلا اواو ًاهذحو عادرلا ةبحصش تزن اهنا ىرسلا
 هيلعسالممونلا كا لجر :احلاك هيمازب ناومص نع مئاجإلانب!|
 تازرثذ ةرع و اهرماذ ضركل اقف ةبجريلع ةدارمعنل اب يضم ل سو |

 مه

 هنيدي رع مس
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 فييرا ل سشغا مث كل أيث كانعيولا معلا علي اس !نيال انف
 هيسيرخلاب تلزن ميال هسار رح يذلا ميوا أش حرم كتم داك: أح
 سابعنبا ع رورحإولاو هيد تلزرت و نلا ربغتنب بج” رعرجا رجل اك
 ليل دعما نقا لو ردكم عة موي تلزئليق /جا/) لوسرلا نها بنمو
 ”بزحا |مذ عادولا ترج ماع ىتبع تلنن ميال بوجحزت |موب اومن اهنحو
 مج خلا ج80 لوسرلاو هس وب أيس ! نزلا أهنهو لكولزلا ذ تبل
 ريا .أبهدعق "نسنالا لرمجج تلات أنا س |بعنربا نوع عييفتر سم [هاربطل ١
 تزن را تابرشش نب ملسالا نع ريو دعنا جرحا ءاشلا يمت ١
 اودئن نا مكر“ هلنا ندا اهلمو ملسو ,يلعهما ل صونملار اس ار طع 33

 لاوسل رجلا ايكهربكلا فوج ميل ١ مهو تلنذ اهلجالا تانامالا

 أهنمو س أبل زنا نع منو ورعنب ١ هجيحلاو حجيج نب )نع وريسخ ل.

 سولغلا نيب هأفسجن تازن مياه ةالاصلإيهلتّش اف مهش تكا ذاك
 لق كنوضتسم اهنهو 2 نزلا! س بع :ربا ع لها مجرحا ايكرصعل او

 | تزن انرا مفي نج رع عرتعور ازبلا جرحا هلولكلا طركي مخ هلا
 جحا ةرثاطالوا ابفمو : هلريسد ملسو زيلع مدءاىكصونلا ىلع

 جيخاو قم تزن اهنا هيحاي ترد أهس١ نع داهالا يعش ذ قرب ١

 ا ىباجزحاد ماريسؤ تلزن ابنا اعجز ع ورتمنعلكالدلا ذ
 | أصن عادولا زي د 6هئماملا روس تلزن لاق بحجب لهج :ر غرر بع
 أزرع عمصصلاة كتيد ىف تلكارجوبلا بمد ةبرملاو كم تيب
 نك ةريكقرطرلو عادولا هر ماع ةحمللا موب فرع ةيشسع تلا
 ححرنزع موي تان أب ١ ىءزحلا ديجسر با نع يو هرعنب) جحا
 ه جلا ىد ىضرشع :رهاشلا ١ ويلا ما هضد ةرارخن دا امي تح جرح و

 ريا متم يجند عجل اهلكو دنا ةيخاس هس
 !ديبلاب ظناوو ةندلا تولخاد مهو !ريبلاب تانن اهنا ةشساع رع
 | هى نعذ ناكرتد لاقي دسملا خ سلا بعزبا لاك شيلا تازبوا
 كب او دبس لرب ا علإ ىلا ميسو ناك تسمم جمب مزجو قاطصملا
 اعنا كس يحأن نم ميسدرملا و نع ىه_قلطصللا وب ةونزعو ادأبح

 داي نه نيب تاك ركيحأ: ص حيسيمرملا نال لاك ةيبوحاتجارطجن عاكذ
 نشل تازبو١ اطيبلاب ةدئداعلونل سيح يح أذ نم رصتملا هد

 ناب نتدانبا مزج كا ىووملا مج مزجاك سيبو يني دملا نيد ايف د
 | لك زا شد إوهالا بلا قكلاهببهوالاكو فيلحلا ىزهايللا|

 ىذ

 سس سس سس سس سس سس ميس وف سوم سس سا



 سرير لع ةئيملل نم رشيجلا تاذولأك : ٠ _وررط نم ةؤيلخل ىد

 تبا جرحا ,ياارمووشذلا هددها ةربج اوركذا اونا نزلا باي ًاسهنمو
 ملسو لع صم»:لوسر ل حتما نن ابنا أترك د لاق ةدأت رع رس رج
 ثا براحت اوندو ةرل اولد «ار نمسح اسلا هوزخلا ذل نطسوهو
 جتيعص ذ سس |نلا يم كلهصحي هسوأب نمد كلذ رلعس هىلطاذ مباوكتشي

 نباو ماجفل نبا جزحاد ىشسلا خ تازن اهنا عريض ع نأيجنربا

 لمس نعيرهح) مجزجح١ 6 ةىَق اولا بيعشر نسب تزن لأ نال لوا أهلمو
 ام أضياردبب تلزن مياه كتر نوشضتست ذ» اتحد صاقو ى!نبا
 مارت ةضعل او سهغيرلا دوز «تيرلاو اسهخو ضارع_ؤكرعرملا معجرحلا

 ايواضع ناكول هلو اب زمو تاب رع هج مجرحا اكهرأ سا رطج ذا
 دو س أبج ربا نهربجرج ربا هج اي كونت ةوئغ ف تزن تابالل
 اك كلوت ةوزغ ذ زن بعلذ_رصوخ انكامنا مارسيل كلاس كيلو

 ىسيئنبلا جرحا مل تاز اهنا سامع نبا نع ميو مدرباو ئفاربطلا جرحا

 ىف هذأّساو هماربقرا ف اقسع ةيدش نم لريحم 0

 داربلاو لئويلاؤ قميبلا جنخل للا ةرغاخ أ همو الر أضختسالا

سو ميله سم عينلاو دح اب تلنن اهنا عربره للا رع
 ةزبحالل اور ل

 تزن اهلا هبك تيىف) انع ملاخلاهركذعرلا جرحلاو نبت نيح
ود اككاو أبهنمو 34 مذ 1

وجزعل رطل نعل رع بى ا
 أبن ك

 قع بشوحن برس اهي لع زر لذ الدلا ةيهسميلاو خيلاوبا جاو

 أسري اي ملسو ميلعرساىلمعونملا ىلع تزن امل لاق نيصحترب درع رع
 بازعنككو هلق ىلا ميظع ئس ةعاسلا تلنلذنا مدا ومتا_رس أنا
 ميودرم :ربارزعو ثيرحلا مس ةوهو ره ميله تلإزب ١ ني شرعا
 ةوزغ هريسم ط تلزن با سابعا نع ماصيب رول كلا ين رطج رع
 ماهل الالج و ضاقلا لاق تدايالا ادا صحتنا به أ نمو قاطصإل ع+
 اساهرههْح امل ةزير ابملا تقد ىردرهوج تاز أهم رهاظلا بلبل
 نبا اع زمزتلا جرخلاو ميال ؛نلت ايت بزل هذا أبتمو تان
 22 /ركموبا لاق "هك ره يسو ميلعسا لصوملا جرح املاك سابع

 1 5 5 ا :

 " ةردل اره ىمطعت طرتشس و نأص ملا تب! 15 تاززذ نكلههل معيش |

 . | هاما ةعزغذ لضخ لعاب عيق ىلا تاذؤ تلزن أه ارب اجانع مدع درع

 ةيحالا [ونحل ني نلاو ىشلل ةذاكأم أهنو سمهنربا نع متاح ىل نب امجرحا

 : كاملا هرهزجزتلا جراد حا لو»أهمو علوم_ة3 تزن ١ مهنا



 ل5 يالا لظلا سم فيك تلبر ىلا رت ملا أبهنمو ةريطاوعس و تاز اهنا
 كيف زا دا هد لتتم لعر) ىقا لو ثئاطلا, تلزم بيبجتنب١
 ابني كاينسد» نع احا :ربارجيزحد ا4 ةريطار طمس ذل حلاب تازن تنازل ١
 نةمرلا تررظب ردد مون ناك ا لاك ديعج ا نع_عزس ا ورم مول لوا

 |[ هرصنب هلق ل معلا تيلغرلا تدزنف فوم ىلا كر: بغاف سرا
 ًانلسر نع ةزيره |نلسبرا نعل اساو اهزمو خلاب جب تبلغ_وزجملا
 (او هيلع سلم عونا هلق رمل لاح كما غسل لاق ياها عوق دشسا ىه يرقص نياكو أسمه لرسنالا هليل تيجب تلززن بزبحتنربا لاك معام

 مكه نب ناورعو هماتخ نب روسملا نزع عرتعو ماقد جرخلا غلا ةروس أبهنمو .تازئذ ىككد كم لارظنف نقو ةنيدملا الارجاهم هج
 اهتؤنمهيني رجلا ناشؤ ةنيرملاو ركم نيب حاملا عروس تاز الاق
 ل زن اهودنا ةيراَجن مم ثدجترهأضبا كيرتسملا قد اهزجاملا
 طف ثخاوركذ ىق . “انا ساثلا|ببيز ايانعو ميلا عاركب

 لدلبقرامل ةفلارعرب : , تان أهلا ءكرلجولا نبا نغكدحاولا ؟جرخحاو
 غن ذؤيب دوسارارسلاازها سان اضج لاف ناو ةبمكاإ رع
 تبا هاكهردب مي تاز ابنا يق يالا محل مزيت ابزهو ةبمكلا
 تبا [ىتهتمار ٌي شبع و اشملا عونملا نم لو ايسامل دو دربوهو سل ١
 ليها لوقو تيلوال امش رَق_زيسنل ا لاق اهنعو كيد يعاه نا ديما موق تاف.رإ5 قضل لاق ابنهو عه ويرام سأبع
 جزخاو اهوب نكتم ركنا رية تول تيد |بزهد دش ضاع ضتقا م ةيوملالا لسو هيلع ىلم نمل ازعسؤ تلزم بونضاله منا ثددحلا
 فتان: لاق قيدجر دا نعرهاجتب بوعج_ؤبرط ىم متاحا نبا
 ميلكم| )صم لوسر يضرم اجر جملا اولزن امل كوم ةوزعذ دأضدإل الجد

 مهن سيل ورخلا الزتمل زن ميلخرا م «ايش أ هئام نم لمجال اراد |
 ابهنعإوّمس ١ قحمملغترطم او ب اهس هسا لس |ذ أعرذ كلل اوكف * م
 ميم زيا اهنمو تدزنف ازك ؟ىنب اةرطم اما نيتضانملا ره لجد لاتف
 كب جرخاو يالا تارجابم تانهملا ركءاحالا انما نيل اهرب
 وتشانملا عروس اهزهو ةيبيدخل ل فس اب تنزع أبل عرهزلا نعري رج

 : | تزن كلوت ةوزغذ اليل تدزغ اها مداني يد ز نعىنهزتملا جرخلاو |
 ةريغد قام ازبا مزج بد قاطمملا ف ةوزغف تزن اجب ١ دأيصس نع
 امي 05 دوعسم نبإ نعد ايش جرتحاو تولسرملا عروس امزهد
 لل يلع تازز داير اغ د رطسو هيلع هدداىلس صمد لوسر عم نون

 شرط
0 



 تاز ابنا ربهم سند! ح | .هضنو ١ تيطططملا عروس ًابنمد ثييرحلا
 * اها عروس لو: اهزمو ةنيدملا سو ريلعساىلصرلوح دبه ةريطارتس ذا
 ار ثأسرجن) جرخادشوكلا مروس ابكمو نييغملا غاو احر اه لن

 ضنلا عروس اهو نظن هيفو هيدوخل مون تلنن أب اريبجنب لمس
 لذا مىسلا زف تلزنا لاقر معن ١_*رع لش اللا شمل اورازبلا جوخحاو

 جوستلا مأن) طسوا ول سو ميله رمد كرما لوس, لع مهمل اىرسرصد ءاح

 تعب ليلا ف ابها فرد شمل |شلا خونملا عروههثللا هتبطخ
 انها اهب ر نبا ثيدح اح نيرعيصل اذ هللا لبوتع ميد ادم شمال |
 ملسو ميلعس |! ونملا نالأّف ٍت) مهأتاذا عيصلاةالص غبي
 نسي اسم عورو ”هإت ملال بقسم تازما رقد نإذ يللا ميلعل زن ادق
 فير تلزنخ_سرّملا ثبب )صد نداك لسى ريلعساىل صر ترلا نا

 ةالاصف عكر ضد دلسب_فب نم لجمرط ياه امس ذ كاجو بلت
 هلبتلالع مهكاولاف تلوحرق ةلبتملا ناالا ىد أنف ةمكر اواصرةورخعلا
 تب لبق صرلاسو ميلع هال سجرل ادا لربلا :وخ نيدبدعملا في رك
 لبق .ت]بق نولي نا محم ناكو لربط ر شمع عبس وإ شع تس سرا
 ه حج ص نمم جرخ موق هع صورصملا اهولاص ةولاصلوامناو ثيبلا
 هديا |رسر عم تل صرتمل ههدادر_ رش: لاشخ هوم ضو سيسر هلا عرف
 ىلا تيبل البق مهام اوارذ ةبكال بق سو يلع س ىلص
 محي دالاو ثبنرالا ل اج ضاتلا ل اًرصعل اوربا ثيد اراه تلزن ابها
 مصلاذ تناك بقل ها يطق نال للا اد الوزن لالرتسالىضتخم
 لسو يلع! صدع لوسر اود نار ببت ةشرملا نحتبيرد أبقو
 تاكأب وزن نما عمو رجا لاقو حيصلا ىلارصملا نم رش د[ يبل ارخا|

 ىمه ينط ارصعلا تو ل صورو نار مجنربا ثيدح عب اوجلاو رأس
 ةليلل يلع نئارقملوقو أب قلها توعنبب ورع !ونب مهاد يللا لخاد
 ْتتاك هيلث ىدإو_وض ملا هوبلا ضعب لع "ليلا قدلطا نمناجت
 ب ,انروعلا5 ىلماا نب لبعس_ذلا نع ىأسشل ا مجرحا امانه نينو

 نح) كثرحول تلّمثرعثملا ليعرعأ5 رث“و ميلع هدد! ىلس صر: لوسرو

 ٍبلعت ىرلره يالا نهر سو ءيلع سادس لوسدارتف تسل
 كربلا حلوا اهتهو صحل ل خل زن اسهم عش قح ءايشا ف اوجد

 انرابدانب او منو حرت رس اور نزلا تاو دوي ذ ناين جرح |

 نكنذ ساننا اعف ماق تلج ىوصملا هتمانرمأف مولانا فرحت



 د

 مدون للسو ,يلعس: ىلصواملا قانا وإبن ةثساع رعركتشملا باتكذ
 اتقولاّمف كيك اعس لوسر اي لاّمف كسي عاجرد عبصلا ةداصن
 بضرالاو تاومسلا واخ انا هليللا عاج لعل نثا قو لكي١ عا نحنمي
 كالو لا5 م بأ بلالا ىلو وا تاأي'ا ن أنرمل 5 ليلا فول تخاو
 «فزمزتلا جاغا_رس [نلا نم كوصعد هدو اهتهد نكوتي ملو أهارق
 تاز درك رسم ميلعرسا لم عونا ناكتلاك ةششاع رع الاملا 3

 سا مدع يذ اجت داس انيا ابمالاتض هّملا :ره هسا جزحاذ

 هال ويسر سرج انك لاق طنحلا تاج :رب ةريصع نع :ؤاربطلا١ جرحاو

 .(مناا ةروس [بنهو_ربرلا كرف تلزن تح روسو ميله مها كص
 ل زن ل ا5 سابجتربا نع هلك اضه فل ديبعوباو اهاربطلا جرخاو
 تمور | دي كيم ثلا نومبس !بلوح لج وايل ”لكحزم أ ضنالا عروس
 بعككيرجزريوصلا د !ونطخ نيبال ولالا يي اهزمو ميبشملاب
 («نم نوس أبنحو ليلا ضربحلل ثلا هن نيح اثر و سل زنا
 هيلعرم للصررا لوسر تس ل5 فاأسشلا كح ى با نع [هاربطلا ىور

 ةروسلع تزن ةليللاول اشف مر اج إيلا !ىل تراث تالّمف راسو
 عسل تاكو, يوجد بيبجتنربا عركذ جالو اسهمو مكرم ابعس مره
 كرسصرمو سلال جز ىوأ|خيسل امن مزجو حوشملاو محانما بانك
 ىممئزلاو تل زن أها يصحةرب نار جاو ميو درع نبا محيا أع مل

 هؤصأبم فزد مرطحب قرت د مويه ارطج( سخ رقو هرزعس و لسو هيلع
 زاتومانلا لاك بمازحلمل ف .ةوندلا جور نذل ازمد ثيدحلا
 يك هنالا كلتادبو تاجاوزاللةىتمل'ابرر اياب رهاظلاد ثيردلا١
 تناكو ابّتجا لب ادجلا كر ضامرحب 5 دوس تجرح ةشماع ع وراذعلا
 هللاوام١ هدوساب لاخر عا هارد أب رحب هلع كال ه رسجة لوا
 | ىلا زجر تء انك اف تناك نيجزخت فيك .ظناف أنيلعنيفنت ام
 توا تلتف قرع مرد شو ىشحتما ماو يلسو هيأع هدا ىلصصتبود١ لوسد
 قولان او هيلادم» جو اذ ١نكو ١ نكسمحلا ءذ فاح رطعبل تجرح س١

 بل ىكتج ال نحزخ ادا يركل نذارو ملاّيخ هحضو أه عدد
 نجر كأن نيجول ول نإ ةداك ب ك(ذ ن١ تاق اعاد تيرا ا لولا جؤص امل ١
 لاساو ابزهو كاذا) ثرحؤ ةثشاج :رعصعصلا زو اي داي ةجلاحلا
 ليل تلال ابر ١ بيوبحنبب» لون لع ثا سر عمم اورق نم أل سر ١ (س
 ةليللالع تلزن انّماوع ثرح نع در اخجل ىف ملا لوا أبهنحو.ارسالا

 نا



 دم أذ كا [نْضف أنا ارم سمشملا يلع تءلط |مىلا بحاوهف ةروس
 تب نهوود |رضلالاج خو انما لاق تولسرملاو روس هنو ثيبدلا

 زف بنإر ٌم فرح د رارثا انه لك لرع نيللا "هليل تازن أبا دوعسم |
 نىاغ فرع إل تازن ابا ضاخلا ىلع رجب: جس وهو ىترعاما» مك

 مسالا ليل رب دارلاومؤعةلنل ةسلإق دودج نعمل وهو ئه |
 دوما ابهلمو نيم ابتسم ريسو هلع هدد ىلص ناكل أبن اق رتجلاى قرم
 د وا بوتس نيران |ينا تحاضملا ل. هتشا ب رسما ارنا لاك دوش

 ةيتع رس ئعانأس ىربرجا شرح هسنس انس اداوع ايقرحت

 30 يلا تلا ١ مطستو هيلع هسا ص سس لوسر لاقلاق قس ماعنمبا
 لزشام هنهو عرش سانلا برب هول كو_ولطلا بمرب ذوغا ل5 نيلشحرت مل
 نانجافلا يلا يدا ههمو تايد ثالذو ممصلا تكد غرأهلاولمللا

 تاق دجيب لذ ال! يضلاذ مصل تررضحو هديماع عملا وف
 ىسلل اهنحد ئوركشش ركذما ملقا ةواصلارلا مه اذا انمار زال أهي

 مصلا ةزلصؤ, ةربحال ةيكرا بلو تان ما نم كلن |
 هيي هلع ءاحم رك ذ عمو تاشيماوا لع عم كعب اداذازا

 امال ار اب ناكام امؤزلا ىق لصا اهؤزورب اج ثسوحي مناي تق

 تثيرجلا نه تاق هجران كاف هجزحل اراب ىجول ادى صخرمم١
 قدرها لن ارورحدولا لات قبصلاو ى 0 ١ مجارلا عونا ب عحيال ةلركنم

 نْل ىذالاو أشلا لدا ىلا رشد ءاتشلا ١ د>_ أهدحا تيتا هل هاك
 كمححار ام منع رمد ضرر عع لسح مح ذو أها ذ ىلا ىهو فيصلا

 ثطظلغ امد 3 رهو تبا تضل توسل :

 ترزكتالارمعاي واقد ىررص ؤ ه حبصأب ىمص قح هيل ىظلغ اج ءوش
 رنعرما صر ٌمربرفاولا رع ةل رسما ثد اشم احا ق ىلا فيصلا عي

 ةصلا2َ تانث يلا منا تعمس أما لاك دل ولكل أه هس لوسراد لاق حاحر تا |
 ١ دولا عذ كالذ ندا مرتعت نشد هلولكلا طركش ني هدا لق تانوتفتسم
 عيرك تنك ميد دوم ةكا هداج ابزيم هدي

 تمايالا هنجد قيما زوو: ليزر 15 59ه اهوعحرت أموباونت او
 لجالرلا ةقببيبلا حشا ىلا دش ختناكرتف كون ةوزغذ .ةلذانل ١
 كم ىفإ رب ها نرعو ةداتقن معرب مصاع نع_ واع نبا قرط ره

 /ثناخج :رهمرجوْخ جو ناكام ىلسو ميلعرس١ ل صير لوسرد نا مارحؤب١

 ديمرا فارس اندلا اهبراي لاك لوس ؟وزغذ يار بع عريعر يدرب مارب ظلام



/ 

 أضم دوابلا برو ىلل ةرشو_رم ايل ١ تاج كلذو مرعأف مورلا

 لجرسف برجل لاق هد احدن موني تاذ ملاسو ميلع سا ىف مصرس لوسر
 , أبجد كسار مارا وق لعرمل هس لوسراب لاق صال تأشم فر كال
 كزئافلندذأث ىةت في نا ضصإل زد تءارنا اخا قاد ئه ءاشملا

 ثا ,ملوفىاتشملا ةزما رهو ارحبشس» مهجر أشق هس:لنن اةرملا
 اهلا ةئساع ضميملا وذ مبرك قزيرو هلو لا كذالاب او اجت ذل

 بازحالا عروس رم قلن ةوزغ طولا تاباظو تأش موي ؤ تلزن
 ىلا لوسي رع ش انلا قرت مفي نزح ثسرحمْيف. جرملا تن اكىتف

 ىقكضمس» لوسر ئات اذ الحرث أنش !اول بازحو ةليد رطسو يلع
 كالا لوسر ايي تلق بازحال كس ع للا قلطن أفق لاتف لسو ءيلع
 اهيب ايس لزئافيطو ثيرملل ربل :ره ءايحاوا كل تلق ام ىحلاد كامب
 | هرجؤد اهجارلا دونجوك ءاجخدركيلع هسا مش ايركذا اوصال
 ةلشماىهج__جيولاو ىق(يعلارسمانملا عؤملا لكدولرلا ذل قيهبملا
 ' | تءعؤرلا مثواشملا مياد (ترتمت أك نس أنبل :رم عراهصجل هساد موق وشارعلا

 بيل رد:ىل صورهم هش ل ليللا نمقدرق و تزن أبها صيصلابز اوملخس
 قحؤإبسو لعمال صءأروقو انهن ملاكششسا از ليش تاع
 تيدلال الج ضال لاق اهريغ ةاؤا شارؤ ذ ىولا رع ننام ةْساع

 تاق ةليسما شاف ًاههف وول لزن يلا هةصئئاازم ناكأنهرماو

 نع ردسي وبعيد ١ هو ءوسحلا باوج هزه نخئرا ترغظ
 : هبلعل نايل عولا ناكرداو هدو ثردل أاعش تبطعاتلاق ةئساع
 هنا 9 هعماناو هيلعل نايل ناكاداو هنع بزر صنم هلا زىهد
 . | هتلطا ف موئااماد ؤخيداك تيثيدملا نيب ةضرااممال ازهه رعد
 هنلعرسا ىلإ صدودا لوسر اثس ناك نها١نع ريس كور الشوا مروس

 ةامانلف سبت دسرر مفي مية انغا يعد ذا أنرولنا نيب طلسم
 رهيجإلا نجلا ههاو_مه ارض موس اننا لعل زن ١لاّمخ هسا لوسرأي

 ماعالا لاقي وه كناش ندا ناو لب رل [ضكرثوكلا ك انيطعاأن١ 1

 ؟ء أشغال الت ذ تلزن قروسلا نا ثددا رم بوه أذ مو هييلاما غرف ارلا
 ٠ |ارهد لاك ىو« اشم أدر نال مؤملا هبه أب اداك ام حولا اولاد
 طخ اكو ةظيلا ف لزن هلك ثازملا ادا لامي نا هبشن» نكن عم
 كرو ىزالر وكلا مله ضرعو ١ ةلظتيلا ف نان نملاشبوكلا عروس مولا غرم

 ف :

 ايو



 مثم» تاياوربارضح ى ورود فاق م0 اهرشو ىهلع اهارمذ قروسلا هش

 ل1 لو نن نع يطق تلم اكّيلا ةلاجلا لع تال دل خي لاقو هيلع
 ه أتم» ّياجو_ جه انلارلاك ىنلا لك تلق ىلا ىلا *آحرب اه لاتدد
 لوا زرم مص اربح )ليو ال اد ءيلهفؤقولا لبق هيلا ليها تبكر و زااوشو
 تالت: تزن لوتن لب كا ةوبق تاز اهتوك ضرب اضنا ركن مل ندا
 لتع/:يلش تماكئلا تلاحلا لب مزه اننا ةءانغا» تسيلو ةلاحخلا|

 ىضيالرسداسلا عوملا أير :رعنخئب ناكرتا ءالسناركذ رشف كرلا
 لن امو أبضراو أع امس نازتعلا نم ناافرعلا نب: لوو مدعم ققواهسلا |
 ننوبا اراد ل6 ىاشلاةرعن الا تمل نن اهد_رضنالاو يسن نسب ا

 نيب تارملا لزغ لاقسام هس ةيهأن أشا ىلا أن أبنا ىربولا
 ثدلاث راما غالو امسلا غول تلْش تماي) تالا ةننيملاو تكم
 ةدحاوو ثولثل ا تبا مزلعم م أسم لالا أشعامو تاأقاصلا عروس ذ
 تاّالاو ميال أئملسب نس عرإ رش :رم اناسرا نئيلكساو فرحزلا د

 دارا رإسلو رحل نب !_لأ5 جارسملا ذإيل تل زب ةرصبلا ةروسروخحا ئه
 نأمل! ةسرضرالا تنحي لزن ام ماذا نظرالاو ءامسل» نيب اضملا تأ
 كم أياما اها م5 دوعسم نبا نعصحصلا أو امل تولسرملا ةروشق
 | تنإ_ كمل ةرتبلا حالا ابرد عركذ امل ننس له ضقاىلف مرينا
 مسا صويرد ا لوسرب ىرعس ١مل دوعسف نب ا نبع سه مجيؤحا أحب لدكس

 ىلضتس لومد طعأت هو ثيبرجلل ىهتنملا ةدسلا ىلا ىلسوو ميلع
 .مرعبلا عروس معي او طعاو نمل تاولصلا طع١ 8 حلث أهم مكس و هيلعرما ١
 فليم ماماذو تأمجملا ءأيش هسا همن ص رشم ل نلرفغو |

 لوا درع هاسلا عوملا نيسؤق باب أهزاىلا لوسرلا نم) تلان

 عافت دادي !ىلع نااعلا ملئ املواذ نلثخا لزنأم

 برب اهلوا تلاك ةششاعنرع |يضربعو اداذشملا ورم كلير مساب را
 كيالذ اك عملا غر كدأصلا ين ؤرل ىلا ره يس و يلع مهاىلسصرد لوسر
 زعم رح رو أو نامت عاملا ريدا ببحث ميصلا قاف لشم تءاجاه أيؤر

 اهشد وزعي هبهرجلا جري م كازا دورتي و درعلا تاو ىلأيللا هند |
 لاك كقاكام ارق لام هه كالا هكا نخل ارحر اغ ذة ىهو_ تملا هدف ح

 ىم لب يح ئطنف ف نخلف ىراتد أنا ام رلسو هيلعرسا هرىدا ل وسر |
 خشب ىح د اهلا ئطخت ىر أتي اند اه تاّقف ارق ١لامن ئلسرا متدعملا
 ملي ملام ملب قج قلخوىزلا كبر مسح اها لاتخ قلسرا م لم هجا زعم



 جوخساو كيرلا ه داو ضجءري ملسو هيلعمم» ىلسصرم لوسي انه مجف
 تاق .ةثشاع .رعم | عدد لخؤلرلا ذرقبعب لاو كيرلا طك | ٠

 نيكل ل ئفلربطلا جرتحاو تلبر مس أد اركا ةدارتملا نعم تزن روس
 ىنونوي) اذاك ل اّك_2دراطملا أجروا نع موصل ا طر لعرتسم
 ءاَرد١ قيوسلا نهولات اذاذ ند أضم اناء ىف هيلع اًماحأ سلف ان رعب
 هّيلعس ِلصرغ لع لزن١ مروس لو١ نهلا_ّولخو نإ تاير مسا

 | ترد و ارع هايفس أنثى هتتسؤ نوصتمنب نيحس ل امو ماسو

 ١ رطل سو ميلع هدا ىل سكر ثمل ىلا لم رعج ءاحس ل 5 سرع ند هربع عناد

 كبر مساب ؛اَْدا لاذ ىاسد أنا ام ههاىح «اؤ١امم_لاق أَ ل لاق
 ' ١ هلك اضؤ ؤ ديعوإ لاو لزن املو اوه لوسي ا اككذ قلع نل»
 ' [كتابلوطال اق ساحب نع ميججو'نع هدايفس رع نجلا دبع اشرح

 ةيريش ىلا نبا جرحاو يلا اف ترو لبر مس أب ءا لها هدازتمل | نم
 ' | ميلك لام جيشرلا لا لبرج ءاجلا 5 يمهد نبع نع محاصملا ب انك
 كلير مساب «!ق1لاق فدأتد أنام لاق ارث ل اًمْك طب لسد
 ( | ثا ىرهزلا نع جرحاو * امل! نم تاز ةروس لوا اهنا هور
 هش عابد ص طرمب تللم_اذا ذ١ ارحب ناك ملسو هيلعمسا كا صوتلا

 فااشلا لولا لتي لامىلا قلخ زل كلير مساب ارو بكم |
 ءاجملاس لاق _.رمهإل !ريعنرب مليش د! نع ندا شل ورم شح اهم اب

 أ لقاوا تاقرثمرملا امي اي لاك لبق لنا نامل رج) ههادبعزر ١

 ل6 لسو ميلعرس» ىل مص مرا لوس مد أنثرحام مث حل لاك كبر مسأب

 فراج ترضخ ايلذ ؛لرخب ترو أجاحلا ملسو يلع رم ىلص هربا لوسر

 ةيننعو نيج اعو اخو اما تمراطنط لى داولا تنطبتس اف تلزث
 تئناذ ةفجم هت نخاف لددبج جوه ا ذاخ ؛امسا للا ترظن مع
 بجاد سزن اذ مكرشرملا ابر ايرعس١لزث 3 اهورش رك ميىءاق ةججي رح
 لون نع ناكل وسلا ندا |حرحت ,”ىجاب ثيرملانجرع لواه باحد

 مات لدز:]ق ابا تاز شعرمملا «روعس ندا نيبتخ ةلماك عروس

 ثيم ةاما زهر ىو اهررص أ هنسلزن املا هناخ«ارقا ةروس
 ىشد ملسو ميلعرم» لرد لوسر تجمهر أجارع ةللس ل انع أضيا
 أ وص تحمس ىثسا اذ ؛انربض هشيدج- و لاّضف حولا ةرشذ رع ثري

 فتي برك ظل عرشاجارحب فاجر ون ١ ثالملا أذ ىماد تخترق همس ١
 اممزأي هنالزن اذ نورد نيولهز تلم تجحرب_رضزو ءامسلا
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 نمع خلات ريصتملا اه ندا لعل لي لرحب ى أججعزلا ثالملا ماوشرشبرملا

 ةيدوالاب باج دامن» اسهتياث كلير مساب انما ههه لئلا ارح صن
 دارملا نا ايلات هّملطم ةرلورزإ_رجرلا مذ دج اب ةصرضخم زئيلو)
 لزن املوا لوم !رتع نع مضت يعو لازن الام سالأب ةصوضخم ةيلوا

 دارا نا آجاررشرملا بيد اي تلاسرلل زن اهلواو ثار مساو اقا ةونمط | ٠
 بلا يشن انما رش دل نم مو أموههو مدعم بسب ل زن اه لوا
 نا أم ساخ جنبا عزك ذ مدته ببسرإزج ءارتما تلززف ارق اماد
 متورام هيلع مريم متي اور نموهرسيلو هداسهجأب كلذ جزكس !رباج
 فتااشلإل اوملسحامو لوالل ميوجلال عيه سحلو نى أمركلا راق هفضاع

 ةروسلو!ناإلا دهاعد ساينباىهذ فادكلا غلاك :كأنلا عروس
 ةمام ناك يلا بهذ ى نا اوربا ك5 باكل ذخعاذ تاز
 ليلا سرق ١ درعلال ملعب مف شكلا هيد كنا اماو لوالاوه

 220013 لك وردا 2 قبر يبل مجرخلا امتدح و لوالاب لاق بعرلا بسن أ
 5سسيه ىلا رخ هب نع وري نب قوطي حجر يكد ثا سإاود نوب قدرا نم.
 ىلخاذ١ مجيراحللاق رظسو ءيلع هس كدصءم» لوسر نا لهبحر شن نوع
 ناكر ذ احم تااكر م١١ نه نول ذا تيشسحتود او نق  ارذ تحمس ىرحو
 ثريلل ةرضدو مل! ل صو مد امال دوسل تلد هسه تلد لعنيل هنا[

 ١ نم مهيهذ ا تااقو هل مكب رح جحر تركذركدوبالخد املذ
 : رن تحمس رحو تولخ» 11لاّعف هيلعأّضمح اًملطن اذ قرد

 يحتم اذ كلتا اذا لعنت ال لات_ر» خابداه ىلظ اذ جاب رمان |
 يلا ها مب رهمأي هادانواخ لف نوربحاف نتا ل وتيام ممش

 هل اجيوسرم انه كثيف ت يبل اضل زلو غلب قح تريلا ملا بر هدد
 أهلوزن :رعارج ادوكم ادإ رهف اظومحم ٌناكنا ويب ١ك 6 تان
 هاكحيجل !نجزلا هلداومبت (جارلا لوملاركرملاو «ارقا ميلعتلزن اهروب

 0 د انسب رحلوا جرحاو «ارئازمالوو هرييسعل ةهروم خل بيتل نب ١

 رهجحيل ١ .رمجإلا هدا مس ادارّملإ رمل زن ام لوا لاك ىسحلاو ةمركع رع

 ١ | كاضلا قي رلط رم عرعو نسج نبا جوخاو © كلير مسأج ارم ةروسلواد
 رجل سو ,يلع سا فسهيلا لع )ب بجيل انامل والا5 سابع نبا نع
 لامنال اله ادا كينعو رهجتلا .رمجنلا هناي لك ْح رئيس !نيمأب لاق

 21 لوا ىنو أبعم ءامسلا لوزن ةروسلا لوزن ةرورص نعرنأذ هسارب الق
 نع ناهس ورم ىحا ثسىحلزن اهلوا غب درو و قداطإل عت ان



 نانو: ناب لسنا ةروس لازالوا تاك كش ةلصاع
 انخيعتس ومو مارحلاو ل كالا لزن مؤلاسالا ىلا س انلا باث اذا ىح

 دان بسجل ناثلاو ةنجلركذ ابهه سييلد «اَرَق١ لن اهلو' انأد
 . | هيلز ام لوا انناق شيرملا قوس دارماو لزن اهدلون #رعا قماش ره
 ميقب لوزن لبق ل زن اهزخ لحل ل انملاو ةنيالركذ اهزحا خد__رولا ةزتف |

 تولع تجمسلا5 لقاو نب نسف وير ط نع ظدحلولا جرحا حش اها

 كلر !تلزل مروسرحاو كلير مس اش١ تركك تزل ةروسلوا لوب ثيمملا
 ةروسزل ؛نيففطمل ]د د هنن ىملاب تلؤل مروس لواو © هاو

 ةكسمب رلسو هيلع هس لصد لوسر ابزلعا ةروس لواد ة*! ارب اهب تلزن
 عروسل وا رمل روس دا العا يضحاسح نبالكو |ذيلا حبش نو مهمل
 2 ىوكزملا نيمار ل قءرظن قاتل وعد ىد دس نملاب تمل

 بوب) لاو نزلا ةرومم مني نملات تلزرث عروس لونا كرش اول سيسمد
 توت ياسو ان روبهسملا محو ضي نكي ثمراحلا نب نيش
 سم ئامركت) معربا نب ناسحاس ىدالطلا نيعانرب ليغ

 4 5 لكك انارعلل رم هللا لزن ١ املوا لاك يزني اجع ىدزاما
 ْ : كا ياخ بخ لتزملا اهيداي 0

 | قلع كير مسا 0 ”غ تدهس شللا اذا مث مث يحد امني تمت مع
 تمي دأملاو مث صصعلاو مم حرشم ملا م 5 زلال ىلا ليلو

 ملامث "  تيزاك نك راكي انا ديالا ل شوكلا
 يهل سانا بعرب وعلق وللا تزيل ثيكت
 ّ اهات سلا " ءاننزناانا م نسمع مكاتب

 لك ليد غ ةنايتلا داو 0 نيتملاو مث( ير

 0 قدلطلا م كلبا خا 6 تول 0

 حا دككرلملا ناقزملا ىسبغ ثنا . فارع م نم

 حل نايل نس ا
 7 ل 0 ضي مي همس اتلا م لاس صصتلا

 ممم رمزا _ابس# تان مث تاذاصلا مث ماضالا رجلا
 3 هت تماخرلا جم فلا خم د 9 مسؤل
 مث و وسع نعإكا هيشسأذلا م تايرازلا م ئامحام

 نينا ةني ملا اهيبتدد و انباع م "نحل هنت

 نواح م كاسم قاد مع كرات نيش روطلا مع
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 مور تشنلا ؟امسلا لا ترطنخا ”ايسلا اذا مث تاعز انماو
 , | ةليدل الزنا ركل زن ١امكلازف نيفنطل اليد مغ توبكتسلا تأ

 لن شانماملا مث .بازحتل# لاش مث ابزرخلا م رسما روت
 دابلا# تي نملا# جلع دولا م عرضت ةاجاذاإ هنقبما
 ب دلي را : خ نبانتلا 3 عاودت الا 07

 0060 ا
 بئرا انهافد ببزعق أيس اراها تملأ نارعلا مَءاخ ب قملا

 ناجربلا لهتعا لو نارملادنيجأتلا « الع ص دز نيرد احدىظن| .

 -ةرذ لوماملا برعت اهامس يلا ةدمصذا شالا هلع رست »

 وافر لوزنلا تفدرطعتسلزم "تلتعا نزداغ تس بتكلم لوزلا
 ىلع هم وك تننريلاو سمره ]هزم هجؤنو رق
 الح كالا رثوكو تايداملا صو حرش _يطلاو رك هليل

 الخربع أ محو هل درسان انكولف عيزسلا ايلق تياد١
 الق: ةماق ذات فدلتلا ابذيتو جوربلاوسسشدرمرق
 الكت يزتوا عم اهقراطو إب ممئأكو تولسإتا لكلمد

 التغارطاخو ناقردو نيس [تيو تخل فرعا ذا ْ

 الوجوه شاوب ارسال ىصد . لمتو !رحشنلا لك هطد ثاك
 الخرز ابس نازل مث : مي ذو ماضاورجتسويلق
 الابذاضنو ةشاجاداخدو نرخز مح تلصخ عم صاغ عه

 ااجرخ اينبالو ليلحلا» هىشع نمو ةييشاغو قرمذ

 المدام ةيعادبملا ع: دان ازور خف عا
 ولهتم تيزطو توركتملا م ول مت مركد تدرطنفا عه قرع

 الجل أطناو نيارعو ىلوطم براغ مث نوريعهطدو

 الام أن ديرخلل مث تلزدز عه - اشملو ناحتتا قاياه بازحإل
 الحركي مو ةقدلطلا ناش. الا_:زمجتلاو نعرز وريد
 الو تارجد ةلداج قف (دسللو جٌرووش
 الوا تمحي د خو فص 2 ثباننو :ىج مهامميرم
 الك دق مك تاكأ فرغ ةيزمسأنءاحرو ىزلاام)

 اشاباس» نئلاساو . الب وثبغ جقاذا نك
 الجان رملل كك زل اوهد أهتم جنا ضيزط_عزلاانا :

 *لدتسملا ذ مدعوم لا تنلا ف لزن املوا هصوصتلئاواذ عرش
 ” مولت قب نس نيل ادذ١ لاتملا تلت جالو: لاق ساعت نع



 لاَتملا 3 تازن يالا لاق ةيلاعلا لإن عري وجنوبا جرخحاو الاخ مهناب
 مكفل ليلك خد مكولت اتي يذلا هما ليببس غاولت اكو ةليرملا
 | ملاماد مرش نيس ملا عش كراش هه ادال تشمل و تلزن ميار ن١
 ث.لزث لاتر من ب» نع عدذسه خوش أميطملا_يورم نجلا ركزت اه لوا
 تعج نمش مياللرسملا د ليلا رع كرو اسد د_لواذ تايد ثولث بلا

 تانتمث مهع تكض هه لاق ام اهب منت أعد هم لوسراي الاسفل
 ٠ | اىهاتف ملا تحل تف اكس متئاد ةولاصلا |ربشتال يد نه |

 نيل اهم اي تلزن مث منع ككسف ةالاصلا برش أ, عرششم ال هسدا لوسرر أد
 سيلا تمرحرلاسو هيلع هدد 'ىلسص هس لوسر لأمم سسيملا !ورليملا ملا اونا
 ىلا دوا امف جا /لقرماضام زيا ددكمب ةرجطالاغ تزن زيا لور
 نيرملادو اهيا اييطراذلح نم ىككزرام نلكت للا يا ابر
 ديلا كتلع تمرح ةرخاملا مي )ع ياما ةتمرمل ا ركرلع موحاملا ةرقملا ميا
 ةروس لوا لاق ووعسم نبا نعرجر ذيل ١ جرخاو داصملان + امل اق ميبالا

 عج نب نع ارو انثرحف ايزل لاقو معلا عجب ابره تلت

 نناماو اره لاق ةريثكنطاوم و هله كرضد ريل هوق خ ىهاجخ نع
 3و 7 اناطد لاس اناا اضن لاكو . ةءارب عروس رح هنا

 كزث ع اضثو افانخ ارضا ه لرب نملزئام لوا لإ يشلا د١ نع
 كام و) يع نحاصملا بأتك و هدتشما نبا جاو اهزحا مث املوا
 6 ءلرب تلزرلا ًّ ترويسالا الاّسنو اذانخلورطل ١ هارب لوا ناكل اك

 ام دعا دؤبرط صأضي» حجرخاد ما بومبر» ارب خيل اذ عيوسلا لوا
 ةارع 35 تلذن الود ره لاق اّمْند اذانخاهرفا هلو سماع

 | تي تبثالثو نايلالا ةلرب تلاع كلوتن نم مجر ادخ كوت ةوزعذ

 نع ةرمعه!نب يح رع مريعو د امس قنرط نم حجو ابل ود ند

 | فدهم س أنه نيب اره: تيارعلا نضل ذئ ام لوالاق نيبجْنس كيعس

 دوم م أشملا جوملا محا موب. اهتبيقب تلاذنا م نيتيتملل ةظعومو
 ضاداق بزاعنب اربد نعد اهلا وزد ىولتخا هه لزن امزحا
 , |تملؤع مروسنحاو ةلداككا ذل كشفي هسا لك كانوتفتسم تلت مي)

 505 ابجرلا نا تلزن قي) نا لاك سابعا نعىر اذبلا جج رخل ى«!رب

 ههدلاوتمتا ويم! نيزلا ابي أي ان مل جايب دارملاو هلشمرجترع قبلا

 /ب1لزن امزح نمر عع ٌمجاه نبدو جا رتعو, أبجرلا ن_داماورمذو

 ضناانعن'لاقخ رع بطخلا# ديعس ىلإ نع يو درع نبا ىنعو ابجرلا

 ' ةدارملا ّْ

 جس . تمس



 سرع نيا درع ةيركه قيرطاض كاملا جخلاو أبر تي | العن نارتلا
 جرخحاو ميالا مدا إل ميد هومحرب اهوياوتمثاو ثارملا نس ل زن ىتسرخا لا
 مي ارخا ظلت سابع نربا وع نيب ب يحس نط وح هوك ميو جرم 'رب١٠
 سابع ربا نععل [هضلاو ةوعلا قل طاوهريبرجنربا محيرخلاو تلزن
 5 نع ملا صرد) نعيلكلا نع ةدانغس ان هريس ذ ىف أ مرتلا لاقو

 تاكو ميام مهارلا ةيف هيومحرس اموياوتمتاو تزن يايا ل5 سأبع
 حرت اهون نيؤم او ىحا رلسو ميلعمسا اسهل توه نيبو اهون ثيبب

 أمون اونو هلكادارتلا نعل زن امرخا_لا5 سي بجنب يحس ع متاحا نبا
 يام هلو نت سرإسو ملمس لص تلا ساعو مسارلا هذ توعحت
 نبا جزحار لوا» عمد ام |تلخ نيت ليلا نين ايا رجوي تاه مث لابد حست

 فييزولا دعس! "رع ةيطش نر ط رم جزححاو مرج نبا ادع هإثمرب وج

 تن ديبعوب» جرحاو ميال هذ ثومحرت ًاموياوستاو تزن ياخ
 تيراارلتاو أمرلا من كرعلاد ايسعشاإرتملا رجال اق بابهش نبا انك ضنملا
 هخلنرثا بيسملا نب درعتس نوغ باه نبا قيرط ىريبرجنبا جيخاو
 ٠ رق دانس» حي لمع شسمللا يا شيرحمل أد ادسهح ثارتعلا ثفردحلا ثا

 تلا زياد اهوبإوستاد أمرا يآ _تاياورلا نهثيب ىرنع ة افاثمالو
 تصق )و اهمالو يملا ذ اههيترشك قرحاو ةضد تان أب !رهاظخلا أهذا
 خلا للا لوقو ميت كلل ذو ىخحا من[: كزن امر طمج :رعزكربحاذ ةدحاو
 كأخغلا جش رجح نب ١ عحرجلاو صئازعلا هن أش غد كلن ونس ل زن اه
 ' اال اتخيه نام هذا |جوي اوتو ابزلا ياش ةيباؤرلا نيب ميلا قيرط
 اهابلرمل الو ثيبو كلذ نيب معيد نيملع 2 وطعم هذ ١ هرلا ف ةلؤغملا
 و |يهارع | ةبسشا ادرخلا أمهتمولك نان قرص امرجج اسهزن ثيشينالا
 يي فولاخ ثنر اوما ىلستب امل عارم آنا تيا. لحالا ابكت ادا
 فحم إلا ةراشا# نوم ةرييملا تيا طرامل حجر لوالاو سك هتجد نرقبلا
 هق» ىلإ ع كمرتسملا ف د ئه لوزنملا مال ةهزلتسملا5 اولا
 نابع ورو ةروسلا خلالار كسا تعلوسرريكءأحرتمل تنزن ميار لاق
 نؤادارتلا اوم مما ىلا رع ميو هرج نوباو دسملا ككداوز ذ نجاشبا
 5 ؟ ارب ةروس نم يالا نبهالا اور: يل وتتكي لاجر اكو نكي ةقولخ
 ا: اهزحا انه تالوشط' بوهتفي رج وق مهن !د ميلك س١ فرصا|وجرضنا م
 فارق مللتو ميلعم» قصم» لوسر نا بمكه .ىبا م0 لاقك تارّشلا نع

 شمل شرعا برروهو ملؤ لارك شف ةعناوسرك اجرت نيني اهردج



 اىارلاال_ هنا اسما مب قفا ينك نارتلا نعلزن امن ازهكاق
 أحمل اهلا هيلا رودال لوسر نع كإّه :ره أنلسر:امو ماوتوهو ىه

 ' هللاب ارب نامل رح ل اك أضم ىل' اعرببو درع ن١ جاوا توزرلذ

 كينان نبامجرحاو كسنف! م لوسررف“ اجمل ناينالا ناس اه
 قرطنم هريس خ زيشلاو١ جرحاو المع امسل أ, نارصلا برق 'ظنلب
 مك ءأجيمل تاز ةيارح لاق سب جنبا نع كملا فسوب نع كيم نب لع
 ] ؤ١ تلزم ةروسرحا لاق نس أبهنبا نع ماسه جرخس ا وركسشغ ره لوسر

 محاد ثيزولا هواهيساف لزاخ م أسهذ يرجو اذ عدكحاملا تلزرن 0 ا لا و
 مضلاو نداملا ةروس تلزن ةروسرخا لاك ورعب هس بع نع أضيا

 شيا ام ةلرد ىىههشملا ادافع ثيرحذو سارع « احاذا يعج تتلق
 "وكنب تعمادا تاكو خم مره نيب ؟ورريبل الك الوزن تارملا

 سيال رمال نهد أضن 80 ةنكيوبا ىضاتن)_اا5و تلعاب باجا
 اهتم برضد هل اةلكو رح ةيلعرسا لسموملا ىلا عرج تن أه
 مضإ]صينلا نم همس أ مزحل رعربخلا مهمتك نإ ]مجيد ىظلا لعد

 هلم ممن مريعو ليلعب مضرب ]هوا هيف تام_عذلا مويلا فن لست ميلع
 يخااوق يلا امي ل ننت نا ا مضنا لاحد ىه هىمند لاو كل ذر
 | وه اهم تزن تاير عم رسم رلع س ىل ص لوسرلا أهولت م

 انو ىمن ١ بنتن يبل ١ث كلزن اهزحا منا نظش علان متروس أ ههه لن اه :
 هاشم وا نب ريو أعم عربرج ن١ مجيح ااه ءكلذذ درواأه بيبزع

 تازت يارا ابن لاو منال بن « اصلوجري ناك رشا يالا نهلة رث»
 لؤي ملا دارا هلسلو لكشمرللا !نيجربش كني جراد طارتبلا نم
 هلثبو بتلك ةك ةدبشم ها يب ميااهرس
 ترمو نام مزه تلزن لاق سابع نب نع عربع د ىراخهلا مهخا أم
 2و ايشادو تلنن امزحاىه مج هوازخل ارهتس أن مؤمر تشي
 يالا راه تنزع يا حد لاك تاس ره رع ىهح اجب ف نه نو حره نب ١

 | ثلذو بتلك اهيزحر ىلا لم اعيزمم ميضاول د مهيد مل باوجتساق [-
 ْ تانقأنل !نكنيالو لاجل ارك ني هسل_عر) هس لوسر اب كدا اهم

 5 نيملبملا ند تليد ضب لع عيضحل مب هسا لضضد امون واو
 ازثب ن اكام لس لذن اهزحاوا الوزن مث دلاشل جاو تءاط نه تلزنو

 ىلصسس لوس, ل65 نس ) عريب جنب) حرخلاو مص اخلاخرلا

 ع
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 كبرشال مت دابعو عاحو هب»_ص الخال ىلع شرلا قر أذ :رم لسو يلع ه١
 قيرض عرتما ل5 ضار هنعمساو أبقراذ وكلا فاو ةولصلا ماقاو ما
 ةاكرلااوناد ةولصلا اوه اق او ود أت ناذ لن اهدا ا هلا فماكذ كلذ

 ثييدلل ماها ناهربلا لو تلزن روس ض١ 2 ىنحي #__تنلك تالا
 هبقحتد لن امرخا نع ميال امها جدا أمن رجال لق كتل وقنا
 ياه نهزحاش لقن دج لو قانتت ب ةيكم قروسلا نأب داصحلا نبا

 ىَهنأ بيع مهد مصاخم وا نيكرشملا رجا غىهاب مروسلا لوزن ع 7

 ند ركل تكلا مىبنا اكن ءلوق مرّت اهو علكشملا رم هت | ٠
 ماكحودد صحار مبجلاما اهرهاظو عادولا ةجع ماع ةقرح تازناجاف

 لزلح اهي لزني للأمن ىرسلا مهم ةعاج عند حصرقو اهل
 كا ذرعن تلؤن أبنا ةلولكل او تسرإاو أبرلا عياذ جرو ما عم مارحالو

 مهلك العلو أنتي تارلوا» ل اشف ريرجنببا كل :لكشتتسا ىقو
 ثولسمل اير يح هنع نيكرشملا «داحاو مارحلا )بلان مهدازمإب ميد.

 ةملطو) نب قرط هد سحب اح عربا مث وكرشملا مطلاخيال)
 تل |إذ أ سيمج هدو نوطسملا و ةجوكرشملا ناكل اق سابين يبا نوع
 مارا تيبلاذ مكراشيال هيا تيبل! نم انوكربشسملا يش ةأرب
 موملا مت مكيلع تمت او ةرمتلا ماتم كلذ ناكف نيكرشللل رهرحا
 نيله مهرها ةعاجينضتلاب هدفا لوزنلا بيس قرف مسالا
 ناوعد زرم هيام لج_عرحاولا باكا هربمسا نمو ىراذجلا نمش ىضددملا

 ضم ىلاو كًايشريله جزم ملو عدطاسا فرخ ىربججلا هرصتخا قو
 الفاك,يلع مل ملو هدوسمه رزع تاعاب اكره نب عنا اونا مولاسالا

 ود اانه هشم ناي ملاررحم ازجومولف احم أتك هيف تلا دقو
 فتيريمملا تلا كوزتملا بابساؤ لولا باتك تمس

 ةامقاو بمعل زن مق و *آدتما لون يق نيمّش رع نارتلالو
 اله تتعلئياطال ما معا متي مل وا لئجاسح عؤمل !انهذ.و لائسوا
 ومها نم شارف للم عيذ ؤءاطخاو يداتلا ىرج من ايبرجل نغلا١
 ادرزع مب مها صيضخ بنمو محملا رشم ىلع هثعأبلا ءقحلادحو

 موتو ماع نركب لق ظنا ا ناأهزمو ببسل/صرصتب ةربحلا غار كري
 ورع ا هلع رميصدعل ار ببسللا فرعا ذأذ هصيضخ ل عليلرلا
 عز دانزجت,اباهجارخاو_روطق ببسلا ةروص خد ناذ ,ةرعص
 كلش نعرلا تنل ]5 برعم ةركيوبا ضاتتلا ميلع عاجاما ىكح



 ايلا
" 

 --: [ ىرحلولا_ فاق لاكّسالا تل ازاو ملا لع فوتولا انهو كلذزوخل
 ١(5و اهكوزن نأيسو اهتصق ىلع طوقولا دو د "يالا يسسمت ةقرعه نكد
 امارملا ناعم مذ ذ ىرق_برط لوزنلا ببس داب ديعلإ وق دنيا
 ١نأذ "ميال مو له نيحي لوزنلا ببس زفرعم هيمت ننا_كها5و
 فنعم كلل م ناو ع لكش ارو * ببسملاب لملا ثيرو ببسملا
 سالك ناك مل لاقو يالا اوه ١ ا ثبوحرضل نس ن١ نبسحتال (يم هلق
 . | تورتجا تزعم ايرزعف صني ملاج نرخنا تحاول ورا حف
 ىلا مياس نيح باتكد! ل هاذ تلزن ميال دارس امعنرب !يلل ندب يح

 قرخامما هوراذ ريكا هورعخاو هآيا 6 تب :عريسو ,يلج هس لص
 ىكَح ناوؤشلا هحزحلا هيلا علل نب اوريهساو هنع مللاس اب |. ع

 ةحابمر اهلا ددلوتيان اك امز) بمركى لحن ورعو وعظم نب ناهثع
 ام خانج تاملاصلا اواعد اوما زل: ىلهرسل اًككهلوس ناقد
 امل اهلاق أّسان اوهو ثالذال ود ل امل ىزن ببس امل هلو يالا |ريعط
 ىلا هوهرشم !داكو اند اهو. هما ليبسم اول ق نمب فيكرشملا تمرح
 هلو كلذ درو رجريعو نجاد ىأشلا هلجزحل تلزنن سجرىهر

 سئازشولا ترض متستر'نار كد |سله هنو زيرحلا منسي ىالللاو اي
 ةدأج يره الغلا ل اق ّقح رجلا ضع لع طر كل !ازه ئه كش يف
 ىفو كوزنلا ببس كلذ نيب لقو رت ملاذا هلع قدعال ةسسنالا
 قدر اولاك ءاشملا د مِعذ ةرقبلا روس ل قتلا يالا تلنن املا ١
 كفاه جحا تازئف نأ كك هراضصلا عيركزي مل ءآشملا دع درع
 : راد ةزاعلا ذر عربرتح ام لح ل حرم باطخ.مبام نا تاب لعق رع

 ىوح الثا ةرّقملا عروس خ قرلا اك ىوترع هو الد١ا ةرع سملعله
 نيخازنو ند دتعي ىبك تادجد ىكح يلع كش ١ انا متبترانا

 لولرعو انكرتول اذ اذ هسا هج مهثذ طلو امني اخ_لطات ملف ثالذ نمو
 ارضحتقلرطس ةلتعلا ل يق ميلغ بيجيزل ىلسمملا انا طش ظللا
 سفسلا ةزفان ذاب ىلع اهون ببس فرع الذ عاجالا فزلاخ هد
 فتالذو ةاورلا فرات خا لع اطحلا ل ناب و دامت جالا لص نمفو ١
 :نأث ميال ءانالرب اعس ئه ةورملاو افصل ١اد١ اتت مله ثلل ذ نسو
 هتضنْرَو مرعملا مهمل به درو زد وسلا داى غتشنال بلغت
 | اهات تيد مجوز مورعلع ةكشاع دءدقو كاذب اكس
 . | تازنف ةيلهاجلا ل عزل أاواين_وسلا ىحاومث أم رتب [يصلا ناوهد
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 أهي اش ةصاخ باسرع تلزن تايرهرجب عياتوذ. هينعد املا | *

 2 ندا هيعس ل يق ىلظرتعلا بمكتب لج لكك نيب ىربتملا نيس تحمس عييخي |

 لززنت مياه ادا سكتش ريش ل اكو كلانا ره تفرع ديعس لاف عياض ' ٠

 مهرجاللة ا ءلوقذ.هانحمإم وف أشللالاكىصحلا مهزت شد أهنر
 5 محام اولحاو هسالحا آه اوهرحال.رأن كلا اذا رنالل امره ىلا جدا

 ل الاحإل_لا5 مات ممضرمل ةضق أنه خيال تءاجل ةداحلاو ةداضملا لع
 مىبلا لك أت لومي :ره تل زةمولؤ أذ هوّيللحا امال مزرحالو .عوممرحاهإل
 تاشالو ؤنلال ةدأضملارطردلاو ةووللالا [ةويلا لكأدل لوس ةوالح
 محلا مهرلاو تيما زم عرجللحا امال مارحال لاق امك ناكت ةَعيِتجا لع
 تابثا هضملاذا هلرواهزحدصتن ملد مب هس ارا لها أمو زنا لا

 قبسولولو نسما مي اغش انهو ةييجرلل ماما_كاق لخد تاشاالم تملا
 متركذ امذ تام رملارصحف_ كلام ةزلا>م نعش انكأل عز ذ يلا ع أشلا
 15و اهخ ممل نييختد عيال هيف لزأثللا مسا تورم سهو. منال
 اكل ّضا بيرلاول لاق جنااو هش لزن ا.اركب_دانب نضل! ربع داورم
 تلت |ذيلا ةإ كسلا اهلوزن ببس 1 تنيبد ةاشش اعريلع تدر يح
 لول نيذع عصالاو ببسمل اربوصاجيو 1 ذل ا.مومنب ةريحا | لغ لوصالا لا
 لوزنك اهبايسريع ل اهتيدجت لعاوتنتاو.بابسا ذ تاب تلثثد و
 فحو ةيعل رب لوله داش ؤ نأ سللا ياو عنب ليس غناراظلا يا
 تحذلا# ظفلا ريت لزعو مضل عرق مث ةثئياح ةامرؤ.فزتلا
 ليارا اق انعتا اهب أبسا لع تمايز ترضد ايكرخ! ل ينرد اهؤحعو باف مزه
 ببسلا اوكي ةدازوبجي رجلا ةروسذ كش زلا__ طاق علة ل عمات
 | اييراج كد يتلا عري ةرشاب :رهلكلوأ دتيل اماعديشولاو اصاخ
 ح_ اجيحا ظنللا قر أبتع لع ل داق تل#رضدرشم !كرجي

 ىشصجوبا أذ اشم د نب ليج نذرت جنبا ل15 مهين جاذ

 بريصر هوم ١ م6ىلكو لسعلا نع رلحا مّيْنسلا | د أبع هه نا هما ٍتكرطج

 د لام تجرأ, أيليرلا ابورتشم :ريللا نع ادأضلا كوش وس ابد !وسمل
 اينرلا ةايملا ذاق كارعج رجس انل) رهو هس باتكؤ انه بجرب

 كتم ديف تازن» ام لعاجرصخب لد منالا بوجرتعل د نإ ١ تيسكال هلق

 وع مومخ



 في بجيجل يس
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 تمم كرشلاب ملظب مغ اميا اوسبلب لد ىلا مل ذر لظلا لسمو هيلع هه
 : دلت 'ملل شلك ز. ماجا رثب اصلا م عع ملغع ملل كرشملا نو

 "تاب عج مرسم اطل اك باخ ئملار اع لعل دياه سأبج نب ىع

 داحو نبراس ةريسلا نب ىلعانش ٌياحفانبا لاك .تقرعس ةزماذ
 ابهنبا تلاسلا5 ىئنمحلا عرج ار ع صّئملا بجنربا ه)يشون) انس
 ماج: لاك ماع مارصأخلا أمريلي» !ومطت اه رقد أس او قد أسلاد هلوق نع
 تازن منال ده ملف بالا اره ئم ريك ئحرلق هيمت ةبالكو
 ةارما ىف تلؤئر أر ظلا تيا نا ملوّمكأ صح بوك نملا داكن أمسال انك ذا
 ماوقلفاو هلا رع سىب اجو تل تلولكل ا رتي) ناو سكن ب تداث
 . | ديركاديام كلذ رياظند نينضملا و ةلظحرق نونو تلؤغ صهيب مكحا اداد
 وا كرأصنلاو وهلا نعرف طو) كت .ةميكرشنلا رحم ذ لزن لا
 ...اكيوأن رت قيام كح ادا او ىصتم مل لاذ اولا كني نلف نين ملا نسر
 .[ناد قداطإ#: ل غل ةاعاو ىلسم هلوتيال ازيه ناك مثرتعادو د د أيعالا
 الج لذ هيبس: تخيله ببسإلع دراولا ماعلا ظزللغادعز أضت ناو
 للظيام تيا أ لاو نيمار مهل اد تنك ةنملاو باتكلا تاموعادا

 ظل ع (بذ مويه !يوكيالو هد ميش أم يتنإ صنم علا ذ عولب فسخ م١
 ضل كازا دلو انتحر أيوا اوما تن اكنرا نيعم بيس اهي يلا ةناظاو
 كئالذيل اوانشوو مذوا حدب ارح تن اكاناد هزاع ناك ومع عربتل ن

 ل نارك ذ ام تلعرق 2 بشد: وهنا تل نام اداكابملو صنختلا |
 سقت أبإ اذ اباغنلا عودا و نيعمذ تؤ زتيز اما موعمل ظنا ذ ةلكمل ١
 الاف كري ملام فؤي ىذيلا قتال اههنخيسم اك ءاويكاسطق هيلع
 يلا زج ماماه اهم لتس ناو عاجالاب قي مصلاركب_زلا ش تلزغ
 | بس اندر اضل عكا ها لل عركمركا انامل عم فذ الا
 تملك ؤ ةماع باه نا نى هدد رطاسو ميلحر هنا ىف صرنمد لوسي, لسن

 هني( سيل يام نه نأذ طلغا نهود قاعات ا لعرإ :الجا هام عز مع
 . متحذ ةةرسع وا ةلونعوم تن اكأ 1 منبعلا لات 1 مدلل اوهتملزل 11١ مجرم
 ' | تسيل عكا مال اد دع كانه بوكيل ناطر شم جرطمو ارم دار,
 ليج امجسيل وتاطد اعاجا ليضنتلا لصف ا. ل صوتو اهنال ةلوصوم
 | مقريبملا تيلسخ» ةخبص هيفي ام عم ا صوصخ دوجوحر رمل او هرم وش
 تان نط عرقملاد روضملاب مطتلا نيمتد مئملأب لولا لطبف دكر أشملا
 ببسلا ةروصددا مه ذ الاشلا ل اسملا هنعد ا مساع هيد
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 درو ص |نملا ب ارسال ىلع تبلل نسرقو ماسلا غ لّوجرالا ةيعلطق

 ماسلا ذ لوحات موك ببسلا قروض نوه |بيْرق صانخلا كلذ ابوك
 ملام جريل قوق ببسلا نود ةطسوتم ةشررالا كسلا اتخناك
 نرجلاب جوس باكل نم أبيض اوتو ثيب جلا رلرت لا لات «تلإوق
 022ر1 وبلا ءازيغ اع موحد وس اللد بكا راسا أاهءاخ موحاملا

 ىثملا ميراحبو مهياش نحجم لع مكرشملا !وصرح رد ىلتق اوده اشو
 نخ م) يا صاو نحن الارسبس ره ص مضولاس سو ريلع سال ض

 قلنا فس لعسس لسينما تنم م«اتاذاج مع عم اخ
 ملول ةمزال ةناما كلذ ناكذ ةوّمكدالالا مولع ويش اوما نخاد هيلع |
 ميلظر لصوعرلا رح الار بسبم_ودها١ ممن !نانكلا اولا ثيحاهو دب
 نم اال نيزمملا هيلع عيوتلا لولا هم يانا ره تمض يف اسو
 مملعس! لا مجمل مغص ناس هلا ةنامإلا ]دا ىلع متشملا إب اقم

 مكوعادمس» نا إمل بس انجءلذو م«اتنك خر طوصوملا لا 3 ملسو

 2 ءايرصاخعلا ذذ دن احا قلك د ماعإازمج ابلجا ل' تان امإل اود قنا

 كتصاالالاق ماعاد ى اسلاو رطلأب ويسو ميلع ره) إم جونرلا مغص وش

 كترعاخلا يلع دام لوح ىنمرسي ةبسانملاو لوزنلا ة.هنع جام ملا
 تمامتكاعربجا مل ١ يظاملا دجو هريس هرعت نب! لاقانلو ماحلاْ
 فره نيكرشملا نا لوقو رلسو ريلطهرم١ ل ضرهم مص باتكا لها
 اى !تاذامم مبجرك ىلا مدلك رنعاذ منح خا ح شا ذناككق وايبس

 تسون (هليظ تلا نع ثمان اهالا ميا لوزن ح ات جرد ولو مهضج كاق
 فترالةيسأ ن1 3 لوننلا بيس ذ طرءشم اغا ناهزلا دال نيدس
 ابسالع لزختتن اكتمايالد اهساني مضوه ذر رثي١ مضو ًاهنهدوصتعملا
 أملا هسا امم لعل مضاوملا زأ_ضوب رلسو ميلعس لمثل ارمأدو

 بابس١ذ لوم! لميال_وحاولا لاق زلال أملا اهضاوم
 ىلع اونقدد لينغتسلا اورق اش نم عامسللاو رمي )ورل أدالا به نك لدن
 نعم علي تللاس نسريس نير هش لا 5 لذو بخ :رعاوشجد بايسالا
 ازا أمد ابرلج تيزيلا بهذ ! دارسي ]قو ههد» اونا لاعخ دارقلا نما
 فم نبارقب بأصل لصحمرم ! لوزنلا بيس رووعه هرب اكو ادارقلا
 امازك  تلزن ميال له بسحد لاتف مهضج مرني ملابدو اي اضتملاد

 تمواحيريبزلا مصاخلا5ريبنلإ نب هس'لبعءرع ةئسللا ةنجالا جرحا |
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 متر ايرّرس١ ملم ميلعسا ىلسعينملا لاف ةرحلا جارشف اضم
 نولتخ كتيجزربا ناكنا سدا لوسرأي ىراضن)0أّف كر احل « املا لسرا

 ولاف كلذ ف تلزشا مل تءايالل شه بسحا از ىيب نا لاق ثسوحلا همجد
 كيل ىلعو مكن ااقو مفتي رج اذ كوكجيت وح هوح طبول كرو

 تاع اههعا طهإارتملا نوح ّمي) نع لدزتتلاد ولا دش _ عزي" ىأ صل اريخسا

 أهي وولشمو عريطو حالصلا نبا از له شهو ننس ثيرحش اذ انك ذ
 امهريد صدت وا اق! هل قمت هويهلا ناكل اب اجعله هصيرحلا

 مسالا مرحوم اذ مك ثيرح,كفاض هس كان اذ لوحا نو »« اخاه | ٠
 "أ ببس ةراثمب داري انك و ني تزن موف هرحيتربا ب اقد
 لوي امكببسلا -ركي ملاناو يالا غلخاد كال ذند١ رأت مب داو لدزشلا
 ضال تازن ىباوصلا وق ذ.«اطعلا عزأنت لق !نك#يالا عاب ىنع
 ىا رات لذا ى نإ ١ ببسلاركذول امكن لا ير كر له نك ثا
 كيشملاو هلخرب_هراذعلاذ ىتسمم سبل ىزل ١ هنه يسعنا ىرجم يرخت
 لرجحا نزسك حالط صال نيه لعد املا رثكاو هيف هلخمي ال يعد
 ١ اره شه بولخرب ملكمجاذ هببتعتل 5 زئاببسركذ اذه ام فالخب مريغو
 علا ةداع صئرعرو ناهرملا ذكرنا ل15وىْنا دنس
 لكزب مجرم اذنك ث مماهورهتلزنلاك اذ ضرح-ا نا نيمهأتلاد
 شح انبوب |طوُرُت  ببسل ١ اناكأ نه اداال ىحلا انه ىمضم أها
 كزاا» تلق متو القبل! رضج دل ةيالأب ردا ىلع لالرتسالا
 هركذام جزع هعرقو مايا ة:ال تلزن امرلا لوزنل ١ ببس تمر

 اف مب ةشمحلا مو لق رص ابيب انا نم يعل ةروس ةكرحاو ١
 ميلقولا نعرابخاما باي امىهلد 2 غكوزنلا بابسا [سرسيل كلذ
 تلد ذ نعد تيبلا ءانبو جوثعو داحد حؤرموق ةصقرك نك ةينصاملا
 اليلخت ذ |نَتا بيس دلايلخ مربا هسا لذكاد لوف وركذ كبنكو
 ارفتام دست وني الاك تازتملا لت ب أيس ١ اص تلا ذ سيلف
 دكئاضيا عوذرعونج نات م متو ١ ذا ىإعصلا ضرتسل ]يبق نسر
 انين خلال يردمتلا ةريا نعاناكو هيلا لنسملا مح ١ ذ!ل بسن يت لسبرم
 ضخ[ ]سميد ضع اد ىيبجتس ىيمسو ةمركعو ره د ب ادهملل نع
 انابسارّتو)لوزنمل تشمل لركن اه اريدك سمانا َدّلاسملا كلل ذونخد
 هد اك ةىقاول) ةرامجلا ار ظني ن» علي ذ زد امتعالا_قررطو ةدرعتم
 لف خلا رماركذ و 1 نك غ تلؤن خالو انك تازن ماورم هرحاربع
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 نبب ةأذ انمواف لورمل ١ بيسو ذ 2س يسشمملا م دمج )له دا منعت

 ببسرك ند حكم حرصوا نكي خب تلاس ملوقح دحاو لع ناو نيوبسلاو
 نبانعكاذلا هجخلاه هلاشه طابشسا كاذو لهتهل اونو مةالخ
 د فحتو نهرادد١ذاشسلا نأ ذ مك ثرحك ناس تلزنالاك نم

 70| نايا سب اج يبد حيرهتسمل اذ مذ واخ ببسرك نب يوصل ارب اج نع |
 ثيرجإش /دو سبع دبا هر هرهدءاقو هنهط ا ينتسارمنربا
 نأك ةريعأببس خاو أييسردحاوك دناو ىاحلاو دوادو) مجرحا اكرباح
 هجلام هاشم لتحل ميرعصل اذ خلال نو د |ىعص اهرحر دانسااناك

 متنإفرلسو ميلع هدا لمهن ىكتشا لاق بدنج :رعامجربعو ناخشلا ١
 نقال كلن اطرش ىر١ام لمن أب تلأمذ لنا هداف نبتليلوا تلمل
 ىلك امو كابر كع دوام_ريا ذا ليتل اديخلاو اكسل زن اذ ككرت

 نعدهمل رع ٌةر سيح نءصفح رع هيسش الا نباو ى لربطلا خلو
 لحد اورجّتا سو ريلع مهددا لص ندد لوسر معدات سكاكا

 ىلا نكف تاف سرسلا تل خرذ رلسو هبله سالم عوزللا تيب
 ىف ثءاعتلوحاد لاف ول !ميلع ل زنيول مأيا جدر ارسو ميلعس ١
 ىشعلق تلكذ ىتبت أيا )درج رلسو يلع ردا للبصر لوسر تبع
 تجيخاةريرسلا تي هن كلاب تنوه اخ هتتسنكو تيبلا ديغول

 عجزا جضاو ىضرتك لوقا يشل هسا لزن اخ قدعرلا نخل

 باو مخملا ذ اهرهتمملاذ رمي ال نم ه دانس لو بممرع يال لون
 ةحلاطع رب ىلع قدرط ىم متاحف! نيدو ىيرج يارجل ام أضن ٠هتأشها

 طعضد لتس أذ دوههلا تجرؤف سرمملا تدب لضم ثارساعما

 «أمس !ىلارظشو هساىعرس هد اكت ميهرب) هلق تجياناكو اره شع

 د يهل في ذ نغباتراذ عرطش هوجو اولوو هلق لاش هل نن أذ
 قرشملا هلل هه لنن اذ ابيلعا د اكىدلا مهبل بق نعيهالو اماول أكو

 ه سعو ل : ١ جرخساو كندا هحو - او اهني اذلاةد برعملاو

 تجو |مئيحل صد ند هسا رجو مك اولوت أمني ١ تلزن ١لاقرمسنب' نع

 . | نهاشلا وللا ذ مقبمحم ايس امك امدو انس ظللا ناكأ ذا اصلوق

 | ةيلعلزن اذا ناك هترطرعزت ليسو ميلعسا لميت ءأيف ىرملا

 , مسجلا ل ارجاهامل ملسو ميلعرس ١ ىل ص سا لوسر نا س اعتب ١(نع



 ميا قرد لاب قارحريبجنب ليس نع خيسانف' نشر هأش هلو عسح |

 لب ل( صح ةلبملا ارش ملف :للظم ةلي ف ىضس جانكإ ات ةعسرمن ب١

 | تلزنف لبسو عيلعساىلصصس» لوسرل عدل ذ أرك ذ (نيعصا |رلذ هل ايج لع أنم

 ' | تبا جرحلاو اضيا قيعطران بجرب اج ثرجس م م عونمب خطر ارم جوخحاو
 تازاك نيباملا اولا مكك بخس زهوعد١ تاز |ملا5سهاجم معربرج
 لك مل احا ندزاك ملسو ريلع سا لسهيتملا ناد ان رع ججرحاو لسير
 | بسرعاصعم تازئتخ هلذنلا لا صد )ناك شاول مت هبلعاولصد تاه

 هلام مث هلايطعز نحال ابغعضاو ةئل شخ ب ابسا ةسخ دو الج
 انكذؤ تاننالاةهنك ميم فاشلاو مماور «فعضل هشام ّ هز اشرد

 لمح اونو بيسك هِ حرصو  دأشسا عيعتل واهو ببسلاج حرصت مل
 قكتنا_ةبرطئم ياجن!ن باد يد درج ربا دجرخا اهاضنا هتلشما_رهو
 نب ةيعا جر ١5 ساسة ربإ نوع ىرحسوا ةمركع “رع لها نب نهض وع
 هيلعرس لص لوسر باخ سشينرج :رهل احرد ماشهن لمجوباو ئلخ

 بجي ناكو كنيدؤ لمه لخرشو [:نحلاب مضخ لاك هع ان اولا تف رس
 لاا | نيحوا ىننلا علا شميل اوداكل راو هس» لن أك مهل قرذ دمرت مولسا

 أَ نا سابعننب» رع ثوملا قيرط نوم ميودرعنربا ججحاو تمايال
 ها ذاف أتتحطاكق رسم قحةنس انلجا ملسو هيلع هاليوم اولاق
 | ىتتسيازه تازنف سلجؤور د١ "مذ [لس١ هأئزرحد اب ثدهيرعذللا

 هدانساو رك الوزن ىنعرسي ل ووو فيحضو دانساو ةنيرملاباهوزن

 ايكرحا جربه ةعصلا ذر ادا دانس »0 ىوتسي انا مجارلا لجل هممخاوو
 : محخااهراشم تاوحالل) هوحو :رهكاذؤكمو) هس ىف احنرب داز وكم

 ملا لس هيلع مس ىف هيزرلا عم ىثه ١ تكلا دوعسه نب! نع فد اذهل ١
 تعانثرحدولامق موملاسول مهشس لاخر غش يف بيسعلع اكىتبوشد
 م رار مص يح هيل ]جرب را تؤرخ هسإم مخرو ةعاسرمادخ جور ١

 [فقلمزتلا 0 دايلقا» ىلعلا نس متينوا امو شبح! ره حورلا لاق
 انهلاض أش انوطع دوبملل شاق تداق لا5 س أبعنبا نعم فد
 حبلا عك نواس و هس زن اذ هولا حعنلا :رعوولس اولامف لجل
 هاورامذاب خر نك و حولاخ]ىالاو تلك تلزن ابا ئطتسل نب ةنالا
 تال 3 ةضملرضاح اد اك دوعسعن ب! ادأبو مريع نع مص١ ىر أذهل ١

 لير ةمولسم وكت ل ناب ةروكملا بأبسالاو ا نييرب دات غاسلوزنن نكي
 قرط ضورأ وبلا هجم هلاشم هيذلعر ف هّمياسلا تاه ذاك
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 ىل ينم نزع متزرما فزت ةبها ثب لالاه ن١ سابع نرب» نع ةمركع|
 ةنيبلا ملسو يلع سلوم 'لاتف أدم ثب كاب شب رلسو هيلعمما
 ولطْند اجر مثلا مهأنرحلا_مار اذ هسا لوسر اي ناسخ كرغ ؤ حوا

 زداكانا مل وح مجاوزا عروعرب نب نلا د هيلع هما لن أخ ةنيهارسملب

 ىللارموع اجلا نمت لدرس نئعادا شما جرخ اورق داصلا نم

 لجل حر تيارا ملسو ريلعرس١ لص لوسر لاس لاّمح_ءوعنب مصاع
 كرس لوسر معاعل اسف منصن نيك م١ مب لميا هلتعت الاجر مت زوا عم

 ليتل مهاو لا نخ ارمجوع مصاعربخ اذ لياسلا باض ملسو ميلعسا
 كثيف لنا نش الاخ هات اذ هنرئاس“ولاذ ملسو ميلع سا للبصر لوسر

 فداصو لولاه علل ذرل مثو ملو» ناب اخس مج ثيردلا كتحاص و

 بطل بسو_رووزملا مجاله ىلاد اهم اج اشو تازنذ اطدرميوع عرج |
 لاك معيزج-ر جرا بلا جوخاو لحدود تقؤ ؤ ثلا ذأ مضت امها لاتخ

 تنكولمر امور ما مم تبارول ركب فال مملسو هيلع سا ىلصمس» لوسر 0ك

 هشماو ليغالا هدبا_<رحل لوا تكل اسمع أد تلباخ لاد ارش لاك ميول عاخ
 سد سلال ال) باسم درس نى ماما ع بالاك تلزنذ ثيل
 ناذيشلا ملام هلاثم هرركتو كوزمل ادرج لعل معد كلذ نكمال نا

 بريد لصد لوسر هيله خد ةأقولا بل اطاب' حامل لاك بيسملا رع
 معلب الارلاالل معها لات ةيمانب ههاربعد لمجمبا ننشو سو |

 تلم نع رعرلا بلاطاب ان هنا نرعو لمجو ١ لاتخ سدا عاجم كلل

 ىبلال أذ بلظملا بع إل عر هلاك ىتحرت اركمدل از لذ بلطملا دبع
 ىتنملا اد أمام تلوم كانغ همنا لاه تلا جرن حس زز راسو ميلا ىلابص
 اع ملسجوعنمَرملا ج لحد ةيا) نيك رشم! اهراس ادا[وما ينل اد

 نب ىزلرفطتس ١ تلق اد اكرشم ايهد /:ىبالرغختسم احر تحس لا لع

 هجر كر ذ تبرك نذ كرش هو هيب ال منان !رططتس لاذ ناكوشم هد
 هاك بوعسم نبا نع مريع أحلا 0 تاز ذر سو ميلعيت مدا صرها١
 ه اجانخ أبتر للإرلنب ىملارلا ودرس و هيلع ردا ىلسكس» لوسر جرح

 اهر ثذأتس ا نفاد ىئاربق ننع تسلح نا ارتعل ١ نا ناش كب الاد وط

 نتي انا ئنما نيزنل اد ىبنملا ناكام لل نن اخر نعي لاذ املاعرلا ذل
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 فقو ملسو مياع سا تملا نا ربها طر ازبلاو قربا هرحرخلاه |
 كتان كان اكد مي نبيمبس نلثحال لاق مد ث مرتو درشتس ١ نيح ةزجوع :

 ا اضاةتلشمد ٠ رهو لوزللا درت ثيد احلال عدخ ثيب مب نيكو شمل
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 نهرب عام
 مالاس

 اعذار ل خلا ةروس م” اونعب ئكاد ملسو هيلع هدا أ جوطلاو ليربج

 تمع مافاد ينم مل جرو عروسلل ل رخاىلا مب ةيقوعاه ثم اىق أه

 انكو وسو جنز نأ ضنالا نبيص ١ .دح) مود تن اهنا لاك بعت ىبا
 أنيصا نئلر اضنإل تالف م اواشف ةزحمهف ةنسس يرجاملا
 تماو سل زن داكم مخ معينماك الخ مهلع تيب رخل !نهيلشم ا موي مح
 دا تيرا ذو ملا د١ أحلىننرجحات وهاظف يال اوق امض متبقاع
 . | ةكمبالوا تلزن ابن امتي نأصخلانب ١ لعأك دحاب امهبوزن هلم

 جنا معي (شلاش خس حاب ايناثومث ديكس نول قيوسملا ع ةيشالبق
 هين حورلإ ]عيا معلا انه نجري ش كنب! لمحو هدأبحل هنها رم اريك

 اان اشم لزنف لوتنج_عوارلا مهذ لثخ نيتصتلا ورحل ذ نكي لق
 ةيرلع سل صينماب ىدوهع رمل اق س أبعنبا نعموكصو _عنهدلا
 نينوالو تذ لع تيؤمسلا هسا حضورخا مس اتا أبا ايدوست فيكل اف
 ىض١ اجره امو هس لنن اذ دلع وللا راسو هن لهل ابجلاو ةذلع

 [ق هيلغرمكصم١ وسمر ولف طفذلب محصل 3 ثيرملاو راما عمر
 طور اذا مح اماضنا هتلثمل رهو كح يال ناخذ باوصلوهد
 رجس لع هما ىلسصيسا لوسر مدع مولاس رب دددا نع ممم ل اق شم ١
 هعاسلاطلرتشا لورأم رونا» يؤم الشح وان هلي اس ن١ لاذ هات اخ

 : ل6 هماىلاوا هيسارلا ىلولا عزتي امو ةلنلل لها ماعطلواامو

 د ىمهلاورععل1ذ لاق منلاق لد ربجل اق أننا تدل بروج ثرمخا
 كتيره ل غرل زن رن اذ لب ريجل اودع ناك يالا عذهارسف رك دلما زرم
 5 ,ءلع سال |هبإملا انا قايل زرهالغ عراذبلا جش رجب | 0

 نيج ارهازهو ةكنيح ا هدزن تااذ مزلت مالو ارك لع ا رب,تالا ارق
 هك يشت مالس نبا ةصقريغ هصخ منام لوزن ببس ؤ. صرف
 لاكشاولو ةةرهته تم أيالونث فل لحلاو بسر كفي ادا متت امسسكع
 ملاش ىديروس رم ةريرعتدايإ قرحاولا ةضاولاذ لزني ف كلذذ
 حمتال هسا لوسر اد تاق امرا ةزبسرملا :رع مكحلاو_زمزملا هجوخلا اذ
 نش لادا مهد مل باقس اه هس١لنئ اذ رشم مرا د. اناا ركذ هسا

 هسا وسر اي ل5 تلا أضن أهبنع لاجل جوخسا و ميال ينج )هاه لمع
 تازرناو تارلسلا ه:روليسملا ثا تلزن اذ 0 هلو ل اخرلا نك ني

 . | تلاقاهن اهعاضي١ جوا و. قنا واركذ نمر كتج )ماعم ميضارل ن١
 الو هس'لنئ اذ ثريا ئضد انلاهناد ةآسشلا اوؤضت الو لاحرلاورخت |

 كلا
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 كرو تالي سمللا و نيململا طال نن او ضم ىلع عض مب هما ل ضئامأ

 بلوسر ود: تاثنب ليز كثييدحا» أذهل !مجرحا امأضنا هتاتنا

 أجلا ريم ئلا ص هدو سلتلا ىوتسم الميلع ولم رؤس بوريلعر هدا ىلسصرسا
 - امها ميطتسساول هدد لوسراب لاكو ريويكم مارب |«  جخ هنا لبس

 متاح! نب ١ جوخ د رطل لو اربع هسدا لون افومعا ناكذ ترهاجل
 ناو مسيو ,يلع هدداىلصص هدا لوسرل ٍتركا تنك لاق أضيا تب اث نب نب زئع 7

 مسوميلعس لص وسر رضي لاتشنايساف نال لتلا ضال 0٠
 تنسف معا أناو هسا لوسر اد ب فكل امن عا *آجذا ميل نير امرظنب 15

 دا ف ةرغيطام ذ.اماجلو يطعم قسنعرم نوم ناك اكساب با نفرد جنرب ١ مجزحا أم أ ضنا هما ىرهو ؟امنخحضلا ٍطورسل
 هز ماعرذ قر الجر عاطف هداطيش يجب نظن | ش١ كيت أيس من١
 ' | قلطن اذ كاي اعصاو ثنا ىمشَم مالعلائف رطسو ميلع سدا ىلس ضرما

 اهلج س لزن اذ منعزو اجت تحاول اق ام ساب اونلخ مب احصاب ءاجل لجل
 ا ب س١ لنئ اذ هدو ظفللا ازد نجار ١ جرحاو ميم اولاواع سان

 لم انظر ةي»» كابول اك مل امون ف سيجما ملعب
 منجز ١و مثررح اذ كلو ني مب همشماو ةلكسملا نه ؤرغلا متركذاه |

 ,(2 هيلا قبس ملؤ ممولكت أ رطلمو ةريارا عينص *[رممسم نم ىركذد
 ”مهاوضررتب |عجل ارطدد ن اس لع هارتملا ثثلزن أمؤراشس اعلا عملا
 أهذارقو نعتاشف اوه هيف لصالاو لوزنل ١ بأبسا نع عود معيفحلا ل وه
 هدناللصرببا لوسر دارمي اعيد جرحا ةعاجفرنصملاب

 كزئامورمهتب لاك هبل ورع ناسا ىلع كولا ل حمس ن١ لا رس هيلع
 نبا جزل رملة امنه لع نارّشلا لزنا) لاو الاّ طقرعا سان اد
 عج رخاو ةدارعلا + للة يه أرلا ىري نع ناكل 5 هاجم عمو نه

 « تلك ثولا# غد تيفاو نمل 005 سبل لع مرعف كاذبا ١
 مام سم |ىزتاو تلزنذ ىلصم ميجربا ماشم سمان زنتاوت هس لوسراي
 انلادربلا نيهلع خرب كل اس هسا لوسراي 7 تتمادو ىلّصم ميهرب١
 (ؤصس لوس مقجاو باجلا مي |تازتك نجيح نا عرمرم اىلذ
 نا ىكتملط نإ مير ىسع نحل اتق ةرمزعلا شه« [سسد سو ميلعرسا

 لام زربا ع يسم جرح او لكلوك تالزنذ نكت م اريج جاوا هل دبس
 ماو ىدد_ىراسإ و ب اجلا غ ثالث ذ د تتفاو لاق رغانع

 اكاووا ير تس اورمع 20505 م١ نع احيا نب١ جوحاو ميهرنا |

 دوره



 ا
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 فِريط سلاله: زم نأضال انتلغرتلو قبل كه تازن منيا فر

ئزن كتبئل أنخلا ئسحلا هسا كراش انا تحلق تلزن الذ ميال
 ١" . تاسي

 | ايدوب نا ىل سلخ نب عوجول اربع نع جرخسات ريل اذخا نيسح اس١
  |القانلورع حا صركي ىذلا لييجلت»ل اسف باطخلا ثيل
 قرعر» نأذ لاكيمو لدربجو هلسرو جزككوامو هع اويعااكر مع
 "| هيحس نع هرم خب ىينسم [جىلحا عرمخ ادا سل ىلع تمل ننش لات سله اكل
 . | تلداعسلا شاعر ماذ للشام عمم | ل. ذا حم لب ىحس اد) نيبج نبا
 نع عانازعفريس وجا نب جيخساو علل نك تلزنف مظح نام انه
 رلحسوو ميلعر سا ىلس صول! ب | صا عوض ثد قلاحر هد اكل افك بزسملا وب ىرعس

 ”تاجنب از ماظع ناتج ١نه كلن هس ل5 ثالذ م ء بش |سمساب١
 أمل ات ةبركج رع حاحا نبا جخساو عدرزيكتلزنف بدون اىدبلاو
 قلع تلقت نوط ذاذ ةريؤهسم نجر ىحا ة.ريملا اسنملا ىلع

 تاق حال 5 ملسو ميلعس» لص هسا لوسر لمد ام ةارها تلاّمخ سيب
 نذعد لاك املع تاتا للف ايبا هدارع رهس» ندعي ىلا ازلذ

 كرم _كرمازلا أرملا ت اقيطلا إل دعس نبا جرحا اهمهش كتم

 سيري يىصم ]خلاك هربا نع ك/درملا ليسح رس نب وهج نب هيض ١
 -متيوهو رسبللا عام اولل' نخاف ىنميلا عي ثعطّمش حلا مباوللا
 متبلقنا ]توا تامنءاذا لسبرلا إبق تاخرت لوسرولا دهن امو

 . اضل هرمذو *آولا ىلع |نخل رسما عدي تمطق ح يكب انعا ىلع
 لاق اوللاطقسف لق مش مناظ لوسر» رح أعو لومي وهو ةردصملا

 قحن شوت لوسرالا نيم امو يالا اهتز أهو لي بحرلط نوف نهض
 اناس ]ع تارشلا ف درو أه انه نم برقي بكمين ند كل ذب تاز
 حن ضم ريع نكي 1ل1او لبسجو مالاسا او ةؤلصلا ,يلهثل اك هس نع
 حالا مكر صرب أ صد كءاج مح, ل ومك ل وتل اد ىك حالو ممل هتف أضأب
 ركل عنا امو أهرحا ملول رلسو ميلع ههنا ل صرب |ييل لع ةراوا نه ناذ
 هد اسلعاضما داو مناخ منال كح زم هسزربؤما هوقو لرغحب
 هلو لدرج ناسا ىلغدراو ميام كبر ىع اياه لّنذح أهو هلوقد

 هراد ابوهسللا ىنماا »و اهؤهاصلا .رطلاناو مولعم ماشمرلا» أم اهو
 نما هدراو نيت عل اياد مشا كل ايد ١زنكو تكتولملا ناد لع

 . [تايلت» باتبالانكو انلوق و) لوما ريت أنه كمي مالا دابعل ١
 صضود أحلل جوملا هسجارلاو هشلاشلا فدانكلق امم سدت ابا عم

 0غ



روج ءل ابعرمب لزق انييخ هارقادإ رح ترم انهئ الوزن |
 الانالد ىلغخ 

 نمل نم نأب غيب | تلباو نريه تهتم هوه ع اج حرص هلو نشرك اه
 ةا ومد نيكس مياه فوز: بركس رقد اّصخلا نباقا# ءلدزئرركت ام
 سشكن باركذو .مورلا ةروس ل واو لذعلا عروس ميئاوح كلذ صركذو
 تاكأم »لق معبر اذ هخمأنملا مس رموشركذو حائرا مي ارم
 سلا لز تن دك ناهرملاةىشكرب نتا بخ 5و ميال ىلا نب نيإاو ىبشلل

 ّ 0-0 1 ]| ل] ل“ ماشا مظق ثبت ريثره

 روس ناذلاق الد شهلا فرط ةدلاصصلا قا مرتد معن

 دقلو ةشرملاب اتلزن أمنا ىلع كري اهو ببستز نات ركم دوهد ارسال
 كال زكو لاقت 5 ةرهرمد ةرد تاز ابنا لاكش دلو منسف نيد لكشا

 لهل باوجو رك تيكرشلل باوجاز نع مالذح» ةروسْؤ درو أه
 ل7 مسالا |سجل هد نلاو ىنلناكام منو كلنكو ةيئللاد باكا

 فوز يطلع دش داحوا لاوس نت ميس ثري رم هلك نه ذ دملاو

 1 داع غلا ىلا ىؤش ابتمضشام كل ذلم نزئل قو مر
 رك +؛كضت نهنئ اهنابو اهب ما اريك نت انيس ياه كيت
 رقع اس ل ديد كاف نيج رلعا رمت ىلا قرحن#ا كالذاعز ]حي

 نا هيلا تدورد ئرحرإع ادارملا /رق ١ ثاىلا لسرا هراجا_ر) ثيدحارم
 بنيد لزج نر ةميط لع اكن لساف تال نق

 لاج ثد_وخارع رين ةلهو لولاحلنخت مس
 ةطداذاج ]قدا نينترم دع انلا لوززعب لومل ا كحانا دعن_ كو | نيسلل ارا
 لحاو نرحلع ؟ ةرهلدا تلزرن اموكت تاز -رقةن ةشاخ وم أامل وزن

 طاصلاو طارسلاو ثفلامو كيمو انوفا ةيقس هش أشلا + تلزنو

 ل”عواب ]ص داب هللعد ايرعد# نام 0 2 هشسارانك
 توكي نارام مل امو عيا نم مزمت يمت اب دو درموهو هين رك اخال

 السلا اداكليرعجج نأكل ةرم ةنيدملاب فز كم لزن املك
 كي ناكل يرججاداا لا زثالل محال رنأدو ةمزرلملا ع درو ةسس لك

 0 مب لزن نك ملت رعب سو ميلعس لب ضرسد» لوسر ىلع
 مهلعلو لاق مّن و لك نم ملزع نكي مل ه موق طارتشا مني درو هأنا

 جاوا هإمتلا تاو نيح لز' لد صج ن1 نيينرم ابل وزن
 كثمالذ -رظ نيم تناك امي "ةالصلا ثننكر ددعاشلا نارؤسو ميلعرسا

 م ادارملا نمئشم ابوك من موطن كن ا إنا ردد رس ١ تال ذى و
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 | هلك ماوزنخلقامو هلوزن عل حرخات ام شعئاشلا عوتلا
 هضوبك كدا ل عامداس لوزنلا نولي رق ناجربلا ذ يشكر :كاق
 نيادرع هرحو قيما ىوررتخ ىل صف رد مس !ركذو كرت اهم جفا
 مهنسالاةر اعزجرم عونعرازتلا جوخ نطنلا ةاكز مذ تلزن أه ارمع
 الور رعي كك نكي لد هيكم ةروسلا نزل لبو أتلاازهه هجداع دال
 مدالع اضاسلوزنلا عدوكم ناز وحي ماد ىوؤلا باجاو جوصالو هاك

 لقو ميكك قروسلاو ]بلا انه لح نداو ىليلا الهم شا ال5 5
 ثتلحا مالاسلااو ةولاصلا ,يلعل ا د بكم مذ مود لحلارب اربظ
 ب56 نيرا ةيولودو محلا رمز عيس انيك لزث علل زكو ناهن هم ةعاس

 . سيار تجربلاو نوي مود اداك ال5 مجج_ىا تلذذ ب اطنملا نيرمع
 فعبلاأب اتلصم هر اخذ يسم هيلع مهددا لل ضرسا لوسر لا تظن

 ةريطلاو_حيرحلا نويل تن اكت سلا دولودو مما مزههيس لوي
 سلا بازحالاا»# موزنم كاانهام نزج هم نكو طسوام ذ
 . | تافه ادنج مزروس زا تك ف ثسجويوهو هه١ نعد ةداتن
 اهؤاضاءإثنو ماحدا نبا ءجرذل نس ناهليو اتءاجخ
 متاجوا نب) جرخاو ىرهامو لطابلا ىىبياهو_ترملا آجل
 /ةروس هلك الو فيل 215 قملا ؛اطلقو لق خذ وعسل درع
 تاخشلا هجرخا ام جوعس بن اريشعت 0يمؤيو لاتشلا ضو لع
 جاو فلا موب مكس لسو هيلعمس قصيت لالخ ددلاق اشيا مشي صحا
 توتي عرب خاد اكدومل|ذ اهنعطب لمح أمن عوتسومت اهثلث ةدكلا
 ئرسانو نإ 'ءاح اةوهز ناكل ط|بلا اا لطابلا قهزو قملا اج
 ل ةاكرلا ههاركذ رشد أصحلا نبا كا55 ىيجامو لطابلا

 مهلب) ةنعونخيس »اداب انضيرختو أجهرشن اريك تاركا روسلا ١
 ْ اكو ةالاصل اهدا صرخ ىح عبظيو هنيد مقدر سو ميل ١ ىلتص

 تح رواد فواخذلا» هنمرملادالا ةاكّنل !ذختوتىلو ميارشلاشاسو
 لمزلا روسى لوقو ةداصح مودرمقخا تاو انثي هلة كلذ

 سؤ ولت اني نورحلاو اه هوقو ةاكلا نقاد ةالصلااومق اد
 اهلاصإعو هسالااعد عم الدق ىحا نهو اك لوف تلد رهو هللا

 نيذؤملا و .تازن امج زتعاجو ةمركعيرهنباو ةشماع تناق ف
 ىخانام ةلشمل رهو ةيشرملابالا هههذام عرش لو ةيكم ةيالو
 [تماق ة داع نرعىر اذبلا عج رزق «ىنمولا آيا رك نعمل وزن

 تاطصس



 . فالس ,يلع رس ىلموتلا مهانكرلات دوحسم :رباانع كلر رتل يفش|

 هتاراسو لمس ىلص,ربل_كزانملالها عبمجرنع يولسم ربا اتعب |

 منعت ابوكيل مب للا مريت عه «ونمولا بالون ذ دركحلا»_ 15 ضاع |

 كباتكلك ةصتلا اه يتلا ركذو هو اهتييعب لزن مح ؟ىنمرلا |

 مس لوسر خان أذ ٌمِيِسملا يولخاد ننعو اريلاد ل ةدول5 تطت
 | اجي ل :[لا سقلاف عيصلا رطحو لضتيتس ارفاساو ميلع هدد لص | ماد ةدولك سانا تسيحلا» ةايدش زكر بوبا لشاو انذار ىرخ ث مسار تق لننو سو ملعرسا ىلص
 "هركشمت لكلحل موت ىلا ةالصلار ا مَ اذا اول زل ابي اي تل ننذ

 جولد ةالاصلارضد عم كم داك ئنعوبارضرطو اع امجا تينرع بالاخ

 قا لهاجال كال ذ مدالو صوب ا هيلع ةولاصلا تصرف ننم لصد ىل

 نسوذ امركم لزن نالوا توك نا لمتجت ععل او لم زم تلاب اولتم

 اهناف ةمجلاةياأضيا هتلثسا ررعو ةيطدم يالا نارطع عاجله درب
 نكمل ةعمجلا ةماق نا سرملا نبا 3 كك تضر ةئمطاو هش لم

 كالاهزرب يعكنرب نغاللا نبع نع ٌمجاه نرنا هجرخلا اهم هدر طق الكمي
 عمم ةعمجلا لا مم تجر اذ» تركك صج بهذ نيجرإ دي اق تكلا
 تاراهأسا ان تلمخ مرامز نب دعسا ةهام | ىلإ رتل ناذالا

 ىاالا اراه ل هلسمملاد ارثلا تحمس ايلك عايز عنب حسا لع كتولاص
 هيلعمسنإ إ صهسا لوسر مرعم ]رش ةئىمملا أن قلص سس لود ناك د

 ةي :[رسنلا تاقرصلا اه اخ يرو هتلشما درمو دك رهيلسو
 ل5 ره ال داما ف اهليق ةاكرلا تطرطرقو عش اس تان ابءاذ
 مرو هيث دكت لد امولحم كاذبه أ هترصم بوكو ريف داصحلا نس
 تارّسلا قوالات تزن م ميا كوز بق أمواعم ئنجولا ناك اكوام

 4 اعجإزن ب ل“ خونلا مايبكأت

 لزن اهلود كرت اد اضل اروسلاؤ هتلثمل_ءسو ندازملا بناغل والا

 توحفلكمو مرق ءارقرلا اهنملزن اهلوا علاوي لامر رك لا اهنم
 ب” دريوكلاو ص ولخو هتتماذلا عروس اداشملا الشح ا رمو ثف لريطلا
 "ًالسرلا لاوطلاروسللا مسواّحم | تزن تأ دوعملاو صمد رك لو

 بطر ةافنداو هيث دره اهت3خاذ قرع تولاسرملاو ميلع تلزلؤراع

 كرا يليق ذاوو١ نؤسؤي هرمج ثيدحم به مخابراب ىرداراف ايم
 هامهو لوالا عؤملا 5 قباسللا ابثي نيل. ضصلا مروس هنهو فوعكرب ال
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 تلزنلاك سارع ربا نع نقاريطلاو رربعوب) جرحا ىف مام ةروسأ ٠

 للسن بعشلا يقمع 0 كاملا انومبس |,ميشس ةرحاو لج |

 غدر اولا ثيرحلا ميوأتف ذي مالاصلا ب١ جرخلاو أضم اهضعب ىوتسي |

 *لطلا جرخحا» الملا ثيوعبس اهروح ءإمج هايل بكج م أضل ةروس
 أن ارع بوخزرب) انغ كوزتهوهد ناغصلا ةبطخدسب فسوب قيرط نه
 (أمنال عروس لع تلزث رجسو ميلع هدد٠ ىاسص هدد لوسر ل (5 ل أكتر من ب ارغ

 (مافءامشال قروسالا (حأس مح تازملا ل زنا لاق ىلع رع فرعي الاهم هيف
 ىلا لا اهودا يح اككله ادوعبس ٠ اهم لك ا بعش لاذ لج تلزن
 - تزن اهوفرم بمك نيا ع خمس اود جرجلاو ملسو ريلعر ما ىلصص

 . | نيغجوحاو كالهشللا ةومبس اعيش قزحاو هج ماشنالا قروسر لع
 . | نبع جرحاو كالمرت ايس أ مس ةلمج اهلك عا ضالا تلزن ١ لاق هاجت
 لها عزو ناله ئلا ابوعيس ايدو أى بح ماشأل تلنئالاق أطع

 فعض هدألس فو بك اب توا قرلع مم هانبور لج تلزن اهنا
 ةلمحلتول اها وورف هتلأخيام ىوررقو |عيحص | داشسا ارث مد
 ثدائل ف اهددعف.اوماتخا ةنيرملاب اهم تاير تلزن لب ةدحاو
 | م6 4602 4 ملعاساو ىّرت كلؤريجرقو تسلبقو
 محبتو يجن بلاك ! عرتممل زن آمو اعشمل نن امرثع مهارلا عونلا
 اموعبس أ ميشم م[.شنا) ةروسوهو أعيشملزن ام ادارتلا نم بِيعملا نبا
 اس تلزن تركنا ياو تلعنلا نونا اهحهو باكل تهافو كام ثلا
 ال اساو كزمنلا ابوثولاث ابهمو تلزن_رشون ةروس و ناله ئلا انوثالث
 ثم املا اسو كاهل هدورشع ابعهو تلا |هلسر نم نالت م انلسد ١
 أئيدرح متت يك ماشنال ةروساما عيب الاد ١ درعه لد ريج مب لزرن
 لنسب [فلروطلاو بعشمللا ث قوبل ١مجيحا هانا ركرط نمو مرطب
 اسمه تككولملا نم كوم اههعو ماطنإلا عروس تلازغ اهرطره سا نع
 الا جرخاو رع ضرالاو ميبسشمل او سيئرمسل اد لجز ميل نيتفانحلا
 ىل صر ها لوسر مبسم ,هأمدام عروس تزن ملل اة نب اج ثيبدح بقيه اد
 لوف الاس اه بكت هلاملا م ةروسل ا عزت يشم يل لاق م رثسو ملعرس ١
 هثظاو ؛جاطتنا ةيزد ىهزلا لاق نكن راسم طرب لع مص كحل لاق
 ثقا لذ كالرق نم (نلسر» صلاساو شوب روسو هني اغلا ماو أه نجوم
 . | تايد خد (ههذ وف ضركلا تي ؟أمادرث اذلد الزب أه ثرجلع
 هلال يسر نار اسيجنب القمم درع هانم زو نجامجرخحا ثيرح ةرشسلا
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 شرملا تح نممويملا خيل وهال ملا زل هما تجيزيجسدو اكلم ازد امن أدهم
 مح ١نمنب كل |وتقبلا درع هننس ةروصلم رب نرعس جوحاو أب تام

 6 اشام ك5 زاللا رم هعمو لد ريج أب ؛آجب ةرمبلا هروص متارخل ا
 ندب هلم اند ذ سد رضل نبا لاق نيرا مروس أبم خل وس قلو ةيدنا

 تليعمس ١ ايغش ايه لمس ١ أسا ىسل ايطلا نين نعلا ديع نب ليدز
 ؟وسبه ككربزحا١)1لاق رلسو ميلع هدا ىلض هسا لوسر نا أتش: لاق خان

 سوس نرد نلا انوعبس اد ميشت ضرالاو ء[مسلا نيبام أّيظع ءاام 1
 *امجيلام نيبو ىضمام نيب قفؤمإا طوظنيل كرمز" تنال

 ثاَرملاب لدربج ءاحامل اق نيبجئرب ديحبس رع معصم ياحجول نبا| '
 . | حلاو هظنح اككراجلا رم ترا هعموارل رلسو لع هما لسصئنلالا
 ميلا ثجب ١١١ ملسو هيلع ههه لسجل هداك_لاق عل أعلا ىعريدجح نبا
 الي رتب نا هزيلخ رهو , لو نيب ترم هاوس جي تركك لاه ثحن ثانملا
 عئىع نرللعترب حرمت أذ١ سسلىطلا نب'لاق غ) كتم اخ تلملا غروص لع

 ةماهاد) ىع مسالا يل يجنبا عن هيلو !اف ربا نوره ندي ني
 مانه جغروم هعملزني مل سيرعلا تحي نكاح تاازي تايد مي لاق
 5# شبوكلاو ةرمملا قوس ةيعاف مسك ريو ب نكتلا
 مدا انا اهوتررىجرلا ثييرح ئابعشلا شىتنميبلا جحاخ مخ أنملااها

 ةرعزوكى هد باّدكلا ةاف كتيطعا ىبا تلعب نم اذ قاطعا

 متالظ بانتس داف تيطعا أهم أسمن ب لحم نع ماها جوخاد|
 ىلعاغ عردسه يوه با مج نحو لرعلا تب م ةرعملا روس
 نيرا مق ميلعساب صساى انزيحلات باد رح اذ عز شسسرث)

 ميا ع هردسح غم جرارلا جرخحاذ مما |رهاد شرملا تح ننك
 كم او كيبصن انا بتم 71 و١ هسدالوسر أب لجد ل5 لاك نذل

 لجاسرخلا طرد شرع تت ئه ةرججرل 'ننك ص أبن اذ ةرملا عروس ح١ لاق

 رنات نبت اهاؤررو» أعوج مماع نب ةرّسع يرحم رح مربغو
 اه تبطعا مفي لح ثبدح ره جرحا شرملا تعم أملي اطغ١
 ىلق رن اطمن مل ليرعلا تح نك نم ةرمبلا عروس حي رع تال
 ةرتعملا ةروس خا ص تماياا ره تسطعار ذ ىإ يرجي ره جحاو
 نءادالغبرعا ةريك قرطرلو ىلط_رفب ساعمج مل_شرعلا تنم نيك نع
 للاسل لحن ثرح يؤ تمرّوتخ مصركلا يا أهو مرتعو دوعسم

 ياكم ملزن .ةنورذو ادارسلا مآنس ةرّمبلا لات ملسو هيلعسص

 تن

 هوس وس و دوح حو حجبو توج ا وامل ا برومو زج صن تسع دع ع م حج

 ص100 مت
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 رملاسو ميلع م» ىلصرم»» لاوسر ناكل اك سأبع بان يور جدا جوخحاو
 جحلاو شرملا تحب -ر مجرما نيك ابن لاقو كاحضصمصركلا يللا
 ملو شرعلا تتمننك سرسخب اهطعا ىمركلا ميا لاق لي تغرد يبو
 لقد ثيحرلع اسهذ نق لقر شوك ةروساماد ركبج بق حلا لس
 اف ناو نابحنرب ميل اىبا مججزحا و ودرللا ىزجي ىرك كلذ ؤةهاما ل١

 هداتساب نوره نب هيي نع يشرلا كاملا هبت رج قل رط نوم اههرنعد
 فيت هنن ايرث راما عملا اهم ةماما نايلي أسلا
 غاشلا ام ملسو ميلعس لس هيل !لرق دجارلع هنم لزشي لاهو أبطال
 أسد ثيداحالا ث مت 34 ةرعملا هع اخو مع كلا و دانا

 ْ ' |متهالاقذ كلم ملسو ميلعس» لستم قا سابع نعلم عورو

 : النام وحد بالا ةعانهلم_مذ امم أامهتمتتوا ل تعروم

 نبم نيثيال غاود درت لاك ساهنب ةّسعوع_داربطلاجرخحاو ةرعملا

 .| ارم اهم نيطصارسن ن اذ [ستمت اللا لوس !ن مآ ةرصملا ةروسر خا
 . اسنو ميلع.هىلصارج نالت بهكرع هلي اضف خذ فيسعوبا جرحا و

 نتي ابطجي مل رب (ىطعا يوم داو ىتود نيرطعي مل تحاير مثداىطعا | :
 | كعحرطرم ذامو تمس قأع هس لي نيمطع١ ىلا تايالو لاك
 كلا نكاد! جا حراس ان صلت د انمولق طي ناطيشلا لقال مهل تى“ لأ مي 0 ا او 0 3 2 <قهاهبطعا الا ميمو ىنكلا ميو تمابا ثول عازتخ ةرّسملا مخ
 : فياجرا أرسل او نض هل 1 ديجللت دمملاد كالملاد ثاطلسلاو ىبالاد

 علاداةرس ابعدرب» ع بعشلا ةقرببل جرخاو تيحاتريما دا ايما
 تا اج ومود طعاو ريسو ملعب يلم مثل ١08 ىحا نيرطخت ىل لاوطلا١
 هنطه ل4 اشم وما تيطعا | عؤرمسايخشيل ”رعاو اربطلا جوحاو
 لول ةلشماررجو ةيومحار هللا انو هدد اذ ١ ةييصملا لع مسالا رت ددحا
 ىلإ علا كبر معسد مهبس تزن (1.لا5 سابع نبا نع مكاحلا مزح ام
 («يزب نبص ئه :عينش ]يولد محاجححا نبا دج زحا 3 ىضوعو مير امتختص خذ. ةروسلا لهل اك سابعج» رع ةمركع رع بباسلا نبا طه رع 0 خربرااخ ان رحيبوصتمزب ديعس حجحاو ىلو الامم رار ةذ ١ نه ماقد وخبز ةيزاو اهمزتالادا قد اق فدرغاللا مناناد حبت ١ ٠ |!كهاذا يلاد تنزل الذ ىيوهد مهيفاربا نص غابلك ريسو ميلعرسا
 | فدو مهرب نع قروسلا ته ف١ لاك ىرسللا رع جرحا و_وسوعد

 اسس انيرح ىادرعلا_هاةدريسو ميلعمم لمعلا لع تازئ امش
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 ميرا لع هم لزنا لاق ةماش) جا نع مساقلا قيوط م عكا

 مروس مت أيا رشع ةارؤنلا ذ ل نا امل وا لاك معا هحدأ

 0 ؛ةاوه لأ ىلواف نوصلا زول اره ثا ركع نع هيد نع'

 ملفانقو تيم ئل[رشسو ملوش رملا نو ساعلا نوص أتلا نوع ننذ
 ىف قولو يالا ت |لسملاو نيلسملا ناو نورا اخ أمهد مل عت ىلا تونه ملا

 (أبمسلا عرابمب نيد لذ بومعاق ملوقرلا عموما د مت ها صلع مهني نلا لاس

 مع رم سارع خ_كازهلا جن حلاو ملسو لع سدا ىلإ صر 3 مضارب )لا

 محب ةلرؤلا ذ قوصولل سو ميلجر ما ىلصونمل انجي هتانلاق كحاعلا نبأ
 و اردزذو ارشسعو ارهأش عل نلسر» انا مل !اهببا أي ادارتلا ث متفبصأ ٠

 ةارؤملا نفل اق بمكدرع عرزعو نضل! با جحا و ثيرملا سسسإلا
 تيما مرؤملاو تارظلإل جو رضرمو تزمسلا تلخ وزال هس دمملاب|

 هربكو ءاوقرلا ارلد ضب ىل ى زل | هند نيلاب تزتخو نول سعد مم نياوزعك

 . | هعرمملا ماضال لذ ةازؤنلا داق لاق متلعاضلا:جرجلاو اريك
 | © ارم ّمءَعاخر نوملاو ت الظلال جحر ضرول او تاومسلا قاخنو نا
 اع حرخلاو ثولمي امهلق انس كاز امو ميلع ]كد و عيبعاذ دوه مع اخ

 انك

 هغ هيبعوبا حرحاد أهحارلا كيلعر كتر محام لتااول ات لق
 نفاه لك مهلا .رجلا همام سد ةارؤملا هسا لزلا اهلو'لاق

 نحلات اياهرلعتلقش :تاياغ زه نائم مهضه لاق تاباجلت ١
 لماع يل او هسا ريحت جو كتكاهلوا ةرؤتلا خجول لنا ابنكىلا

 نيملا لاهور, ىزلاد ءقرسلاو أذ نل او لتشل او قوتحلااد زب ذاككا نيمو
 ثيررحاكئطقرارلا جرحا ثبسلا يلظعتبرماراو شفا دي طامىلا

 ى لعلزنت مل يا كانلعالل اقرسر ريلعسا ىصعوشللا نا عايمرس| ٠
 نبا نع وقبر يبل! ىوررو ركيشتتلا نيت اهددا مس ىربع نامزس دج
 ىنيلاكوس لجل ريخ ل نغت ىل هن» بايك رم ياس انل لنه الاكس أع
 2 جا رطرلا هدا مس دواد نب نامإس انوكم انااا مسوربلعرسا ىلص

 يبس ةلرؤملا ىف ب ئكح مالا ناهن (ةرسسب رف نع مكاخلا حزحلاد
 سس نما! علا ثاللا_ضرالا امو تباومسملا غامق مهد معا
 م-هحيزحاام عؤملا اله ةلخي 8 كاف ةئىجلا رورو ميحلا

 فسو» ورا ىزرإا ناهربلا لاك ظرمل ١ بعكنن نهم نغ ماحب نبا
 | اهراعب ني اكامارك ريظف ذل كيلعاناو مسا تانك تان ثالث

 مجالا ارق سم هنهولتنت امو ناش ل بوكت امو وفد تبول تش اه



 الد ىلحا ميا مربع د از ١ اكر ين لكى ع من اكوه ئف ١مكيقو

 | ثدولول مل وفخر ابعنبذ نع اضي» متاح هارب ١ جرحا ى أذ نلا اد مت
 | دارجؤرلتلثع هتبن هس باتك الاملاك مداحاهمب ىلع
 للوا/ لاسم هيط هلام يفك ذر شع رسدأسلا -وملاطداملا

 :ليلؤ هانم انالاقد تارعلا هيدل نشا ىزلا داضمرسس اك لام
 فاض ةئولا ىلع لضم حولللا 'مم هل ازن» ةيطميك ف نلتخا سرا
 45 لعررتملا'ةل بل أير املا ل نئرن ١ ىسال عصاطوغد اهرحل
 نسوا يرثعو ثالث وا هنس نيرشع )ضيم كل ذل لزن مح
 دج لسو ,يلغره'ىلص هيه( ١ مرع د, دلنلا بصإلع ى ىشلعو
 ديعسئع وصنع نر ط ئم ايهربعد قيميبلاد محلا جاوخلاب دشعللا
 ةرمحا وبلجم علا هلل شالا لنن لاك س ابعزربا ىعوببج ن١

 مه'ىل ص هلو سر لع هل زغب مسد ناكدرجونعل مق اومب ناكو أشرلا ؛ايسىلا

 أشدادأضي» قب يبلاو محلا جرح اه_رعب برس هرطبد يسم ميلع |
 | تارمل' لن لاق سابع نبدا نع ةمركع :رعرنهرب دواد قدر ره |

 رس رشح علال ذ رعب لن مك رنعلا "هبل أشمل | ؛اسسىلا مراحاو لح ْ

 | أنما رقد ايست ىحا م درملاب علا نتج لشمب تاز ايذلو ارق مث
 نبا مرجزاو ولوزغت هانلزنو كد لغرس اييارلع هازل انقر
 | صل ايش موكيحا اذ هبوكرشملا نءايكف عخاؤد دحول نه نع ماح فلا
 : بوح. حراس جود نط ع هبيش ب انب اد ماحلا جرخاو أباح ميل هدنا

 . | مضر كلل ع تارملا ) صح) 5 ساب عربا نع ريبجي ارب ديس رع

 مها ىلس عيدا لع مب لزغي ليج لسجل أشمل ةامنلا ام ةزعلا تيد
 ارثرخا محو احافاربطلا حدحاو ةىيعص ايركاه ياسا رلسو ميلع
 * امسلا ىلا ان أضو ىولم ثرمزملا 'ةليل ظل تدارعلا لش ١ لاك سأبعنربا

 ةريطلا حرخلا و عع ساب ول هدانس اهيل ننال ةدحاو هل ايلا
 . ذ مطوقح قرحاو :لكج ادارعل لئن! اق هنعرحا مجو ىجرازمل او
 مولع ل مره ل غي)ي سجل ننو ايلول ةامسلا ذ.ةزملا تيب
 لي أضف هبيشم ىان با جرخ-او مهلاغاو دأبعلا مدلك ب ىجي
 رحباو تلج مرتولا بل خ ليربجملا ضد صحا مجود ةنارتلا

 /دودرعنرا رتل و ولاد تت هل زني لص مل ةزصلا تيدب فر عصوت
 سل أجمادا نير نعىرسهلا نوط نم تافصلاو اهسالا يقرا و
 3 لامك دوسالا نب ميطع هل اس من) س أرجع ثريا عوع مسّقم نع
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 1 زنا أند موو امارملا هذ ل ننزل نأضبررول اكن كشلا

 ذو حلا ق2 نمتلا هذ ذو لاوش 203 ازهد ملل ةليا
 دلي ذ ناضمرو ل ننو مد س امعزبالاّف جيبن راس د صو مرجلا
 م أيااوروهشلا ط.ولاسر مولا مقاوم رز عل زنا ل عدجاو :لجمدتلا
 ىلع ىارجوتعل ١ مق اوم ىلعو أتفر ىاولاسم هلق همهاشو»_لاق

 قنرو درب ىلع اضن مضجىلاتي قرم لزن ديرب ابطق اسلشم
 منادي اه هزبل نرش ذ_اييرلا ”ايسلا را ل زن مما حأشلا لولا

 لولا انهو نسا ميج | عم نا رج لنن ع داماك ثلا نشا

 ارك زم لك ذ لزب ناك المحب اضن أش عيدا ارش ماقال هركذ

 ملا[ هذ زل محا هلجج عزل !نيهو ينكتب ال 3 لوالاو ا ىلو ا !نهله ماب هداه الرا دنا ال
 ىلل نم عرحاو :)حلزن مارلع عاام حو ابحر لئاقم رع

 فم لوضد لاق نم و ت_- ]5 ايلررلا ءاهس ذر ةزعلا تيب ىلا ظرردمل ١
 نمل اد اير عمداتسل  زحا ب ايري نسلق هش اند ىدرواملاو ىبلحلا
 كك مررت ةليل لاننا كتارا تقم[ شلا وعلا نيدلا ريا

 لاةومشلالا5مبد تاقوالارعاس ىم هلت تاقوا ذل |انيطم كلذ هج '
 قول اىلطد3 ق يسم جصصل اوه لوالا و ىر|ذهلا حوشس بج ٠ |١
 تنك هظمحلا ناو عاحاوزح ظونحلا حولا! نمل منا أ سيارال وق

 تملأ لول ني مادارا لؤملا اره فحاص ناك هماشولاقو

 حولا ١ ومهند رع م ةدحاو رع غدارسلا لزن لاك سأرع نبل نع يا راس اان جلا رمان هك ىلا

 لع قس اهني أيلول املا نيبتاكتلا ماركلا ةرعسيلال
 رلس بو هيلع همها ىلسوزرلا اله )د يجد ملكو ليل يرسل ب دبج
 الإ زلمج هلا زا رسل اليق لوا كتم | هيت هنس تيرشعأ

ممالا فرش ان لسرلا مع اهم لزاملا ٍتكئارحا انه : ا
 مهلا أشرقت 

 بسحب ريم متم امل ومصو تضمنت ) هايمطاو تركسحلا االول و مهلعهلزغتملا
 َ امه 131 0 ّ .٠

 كلدا نكو هلشملزاملا ٍتدكذارباسك لج ضرام ىلا م طرح 9 اقولا

كس مرلاع |ب كال ذو هرلعل زر نصر عاد عما منخمن
 ؛ ثامبسل ١ تياريسلا اد ا



 اهيشت اقيرغم هل انلا م تلج هل ازنا ثييرهاعرل لهن ايمي و هنبعب ثجأب
 مرسلا مكفل ل6 قبجولا لشيرللا ذ هام اش دا تال ةركذ هيلعل نزلا

 تام ةماوال هنح ايل أليرلا ءامس ىلا ٌدحاو :له تامل ل نش ١
 لح هشج ادا كا ذو ريسو ميلع مها ىلص ري ثحبمب طخحلا نوع مهل زمرب
 .| هيلعرما لري ت ءاج بابلا مف ةرمجلا تجيزحايل ةرحر تءاك
 ةلخريل أياما امسللا ره ةزنعلا تيد, ةدارتملا مضرف هدارتملابو ملسو
 ىلا داسرلان ليريج ءاجو مث بلة ذ ةونملا تعضوو ًاليرل ارخ
 هنبا رم ةفثال نهظح تناكىلا ةمجرلا له سجنا كت دارا ماك
 مجركت درج ملال ءلدزن ف املا لاح غهاخما_كلقو ةماهرلا

 تعزو مجهسا مي أنع مغيرشو نيك ذلاملا نع مءاش ميظحتو مداىنب |

 معا عروس ميش نا ناكم ولما هم شل !نيحبسمارئسحملا نمط مول
 مم اركلا ةرغسبلا لعب الاه أم لب سحب رم ١نأد حملا اريهش رش احسدازمو
 أثيجنيهةيئشملا أضا هد ك6 هل متتورلاو هايا م اشساو
 مانكلازناخ مالاسل او ةالاصبلا هيلع_وسوه ننسو ليسو هبلع دنا للصم
 ف6 هلظنح امكن هيلع هلازث» ث ن2 لابضتسلاو ةلحبب اتنك
 جاه اسررملا ةليلذهاتلزند انا ته ماوس تلق ناذ ههأشمنإ
 هنم اداكادو ةاجل زن اذ هنم ركن من اذال ما ةلجلزن ىلا نارقلا
 . | تنوكي نا اههرح- دا هحو هل آ_تاق ؟زبأيعلا نهد مجواف
 هأنرركو ميانيضخو سرعلا ةإمل هل اؤث اد | كح ان ١ مدلكل ائعم

 ىالاّشتماب هانعو ىطاملا ظذل ةظنل نافناخكلاو لذاط
 داق أضةماشوب لاك "اغلا ىرم“ىرّتلا ةليلذ ةاجملخن
 لبو ميلع ه١ لص ,تتوش روبظ لق أيل [١ الا رلج هله زن نا
 قى ايم ذات إوهرهاظلا تلق أهدج بوك نالماكد 5
 داذلا جرش طر نب١لاقد هيد ميمعس ايعنب نع ةقباسإراشال
 0 ا شا يلا دوس جرحا نق

 ليخالد ىأصن مم نيصحتسم ةلروملا تلزلا لاك رسو ميلعرس١

 دال ادارتملاو منه تلخ ةرشع ن امل يود زل او رنه تلخ قرع ثولاشد
 .| كيردلانهد لا هايل لوال مهربا نعصد 71402 منح تلخر شسعو
 6 انمزنا أنا ملؤتلو ثازتللا هيل زنا عذنلا نأ ضو رمش |تيراوتل قباطم
 ... | هليل نالت تناك املا نالت ف سررتولا قبل ادوكت انا لمت مرتملا ةلياش

 تييرشملا او مد ارلا ويلا. لازما ح ايليا ايس ىلا دامج أب هلت اذ |
 5 ١ ١
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 0 5 ثابر مس اب ارك١ لوا ضرالا ىلا
 الهبات عنو ةيشس ,يلعرساىإاضص منا ثمر سل

 سوماريسس امرتره تن اك ل عداوع رم ب اي ؤرل ادالوا ١ ىذ نا هورك ذاع
 أسملا رولا ىلع رشد نع عريخد ىننر بلا نك ذ ذ ةلظتبلا ل هبلا حور مث
 ل اج ولالا نع ثارتل لذ أف ل هبيشم ىلا نبا هجيزحا ام
 بكت ثلاشللا د أضيرمنم ثعرشممو ميرا ةليل داماك نكلا ثلاثا
 فيكزرث اسكن الاه أر يطعم ءلو نع ثيرستا اهليق ناذاضنا هم اشودا
 اورنكزبب نا لاقو اتيت لأتف هبناوج ها ىلؤنوَم لا ئسازه[ لة بله
 .اجا0لسرلا نهد لق نم لهل زنا ا”نبوسسد قدححاو ةلمج مارا ميلحل نالوا
 ئؤمنل ىا غل دوف مب ٌتْشْنا أكرمم كلارك هاتلالاا عر علو نك مل تن لاش
 لاشماو يلقلا ىرَما اكتر داحلك ىف درت ثاكا ذا حولا نأخذ كلق مب

 دنهلا ينو رملا كزملا لوزن 5ك كلذ منلتسو هيلا لسيملاب 317

 ل مل ثيردجيت لني نحل ١ باجل ع ةلاسورلا دره همم ايو مب
 كك اضم ف اموكيام دوجا ناكأز_إو هر املا منعرصتنن اهزنهوسما
 6اس اريلعناك هل هظنخا وا كداوق مب تشمل ىعمبقو لدربجرت امل

 هريغن الع هلغنح نع تشيل اا
 كرون لاق عيل ا طظنح كم أك كراك ب اكاد اكن اذ أي شساما نم
 لزادوتوموهد ارقيو بيف ىلع تانغ أن : لع ةامومل !تلزنال لف

 مل اا عع ل قو: ىنب رع بتركب رتعل زئم ول |ةرطم امارتلا هما |
 لاا امها كاذ تاتبالو خونسملاو خعانلا هنه امال رحاو دلل ني |
 ل ليت عراك هام هيهو لاٌؤسل بارجوهاهه نمو اقرمم :

 دابغلا ليم در لحزبجه] نو نس ابعث كلذ مرتك لوو لعق

 هرج نىلط كانئح» لدم تانؤي'ايالو ملف مىشقو مهلاعاد

 مر 5 اقرمحرلانل 1 بلح تنم يام نالصاملاذ ماجا نبا زرع

 ىف ىوسوض لج تلزنا تكلا أس ادإ رع ةةاوه مولك نع مزدتام
 زر شق جن تدامدؤد عاما هوكي داكنتح ينس لعد ؛ ليحل مولك
 اة تلت ابنإ باوصلا لب ميلع )لدول ن1 لاقد كال ذركت)رصعلا ١
 جرحا معي اسال ناقزملا يا غل ث لع ال نيد اوال باوصلا وهاد

 دوبملا لاك لاك سابعْي) رعزب بجنب ليعس قرط نم ماجا ثب)
 ىلع ةارئملا تلزنا 6 م ةدحاو برج دارسلا نه ند الول مسالا ابدأي

 حيحاو « اهوكريمللا ل (5 اضل مدعرحا مجو سدح خ و. تاازنف ىسوه | .
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 ١ كللؤب جيرعشملا ارسل يرسل بتناك د اذ ىرسللاو ةد اتق دع عونع
 مولع هرلا نع اك متوكس -تم5 رانكلا لق متو سرعت لعوض
 تاز ابكى لكلا تن اكولو متحصل عيل دريكحن ايململو دعو كلذ ذ
 ش ىلا تكلاذ هللا ملمم تال ذ نا لومي نا ملعب جرلا شن نئكم تاك م3 ن مه

 ىلا هبل اماول اكد هوت عار ذل شم باج ١6 ”مقناسلا ل سيلا لعاب نن١ |.
 الا نيلسرملا س تلش |نلسر اهو لمت فاوسام ةيتسيو ماعطلالك ءأف

 الوسر ارش د ل سجا مل ىقد قاوسالا ذ ئىثسكو ماعطلا دلك ايل ما
 ال و الوسد اوكي فيك موقد مهل ا_جوب ال احرار عدانق انلسرا امد لاتتف |
 أاجاوزا م) انلعحد كلت مالاسد انلسرا سلو لاّسف الا الادل -

 ل زنا اك ءاوواضنا كا ذلعتل دا__نجو هلي ةربعللا د دو
 نع عاولال طل يتكو كاتبا امل ةئعصلا موب ىدوهلع ةارؤنلا

 نوح بعل توم ع تكس املو حاملا ولو ةوساهزنف_مشلك
 انظر ياخ ام قلما أنش ذاو هرجرو ىرها متهم عاولال

 مي اتيالح تلا دابلكت اياظ كم عرب منا اماو خس مم مقاورلا
 تر يبجنرب هيجي اد رط ص احيا نم ١ جول "رإبج ظلموتسلا

 | ايتن هنو فجر اهم حاولا ديس ةزرؤتلا بوموطعا لاق سابعا |
 للا كدابعيلع أةوكع لبي سا ؤن ىرزذ أبيب ءاح ايلف ةطعومو ىثلكل
 أعبس قو عابسا ةزتس ايهم مضت ترمطخف عب نه ةاىىملانىر

 : | قل حاولالا ل 5 هر ءاجنرع هس ”ر عرج نب شمج قيراط رم جيا و
 أهامدشع نيل حول لوط ناك :لملررس صحن كى اوه هتان ١

 اكيهزخل ل5 بوش ١ ثيرح فس رع نبا نع عرتشم ىأسنملا عجل

 ثمل نا مهياربل < ناب مهرم اذ بضنعلا منع تنكس اه دمج حاولالا

 + | هال بجل ميلعمس هن قحاب اهرتي نا اباد مهلك تلمس ف اظولا
 نقار جراد أب اورهاذ مهلع متنا ئفاخ ىقحم نه ذو هلظ

 مسمهلعربكد مراحاو "لمحة ارؤملا مم احراق جاجلانب تم اة نع متاح
 (ننف كلذ منع هو نخاذ لبجلا مملعسا للظّجح وو زؤك أي نازوباف

 نسال نه نخؤو )ع ةلرؤملا لا ثا ذ يخص ةسيصر اش ١
 . | ملقا نعذ ارث اخ امم ادازتملا لا نن ذا ىلا تءيح أ م نيم
 سفن ناكر اف قدحاو :[جل زئولام طدلاذع مجلد تملا رطعل زن اذا
 موو وهانماه_رضفازمل نم هلهام ةزيكل س أنا سري لوبق ند
 رنه لن ام لوا لش غ١ تناك ةثّساع نع_عرازهل ا رج ام كلذ

 و

 عروس ١



 السا يلا رس انلا ب أن )وحر أشلاو ةلخلا نكذ أههف لصخمل! رم روس

 امدارشيملا عرشال اولا سيشمل لم شت كا رولس لود لش ولو مارا و لالالا لرش

 مصم كمل لهتيار مثح ارم انئلا عضال اولاتل ازال لزنولد
 فيد أحال نم ير ملتسا ىزنللا عرف كلل خوشملاو مس انما طيب
 أرسعو تادا سنح زجاملا سحب لري ناك دارّلا اد١ أهربغو ”ىيقصلا

 لوزن مسد لح اقل مصق خذ تبا ىشعلا لوزن مصش و لقاح لسكاو

 اهرحورضلا لدارتع ل وزن مد اج يطع ئملا لوا اص ث ايارشع
 لاعب تلزن الاززجا لا ةليع نخ ناو هلق نكو ا ضعي غد
 جخاو ,/اوغعب كرذو لوزشلا بايساؤم أيررح ام غيم والوزن

 ك5 مولا متاىمب د ذ ةمركع رعى حاصملاباتكؤ هت ربا

 اكو تاباسخو تايد مناد تابر ثول امونع بارملاهس' ل نث»

 ا 01| تراس الاد مالا اقره لش نارّملا ن اكىكولا ب نكد فيازكتلا

 ير ير | بحشلاة قبلا هجر اهاماو علل ذ ىجزتكاو مجانالاو ثولشلاو
 . ٠ 70ج انو | 0 تاياوضحتمإب رخ ةدازملا لت ناو ع نلت تراك
 ”«(86 | الا |سخح اسف فسو ,يلعمس لسينما لع هدازتلابلنغي ناكل ددبجأ

 0 اباهجحل امد هشب ملاسح اس طرح نو ماشنالا عروس |

 00 تايارنح ئارملا لج لير ىلا ديعسو» تناكاا5 ةرظد زا! تيوط زها
 , هنا لس عاملا ل هؤاتلا عمنا هأنعم نا بها تقايلوخ .

 املا البمدلاذناال قايل ياقلب هظنسوحرتلانه لسد
 ل كياك ناني هنرب ىلاخ ىعأضدا قيما محزحا اه عيذ عتوند مصاخا +

 ريلعس نمل نا تايإسفختسايا ىفحادارملا ولست هيلاملإوبدأشلا
 هند هضأكالةلاضااسخاس وج سوت ١

 ةعايللو ةنسل )ها قت هريسنعت لم واس 'داهغصال لاق جولاو لازنالا
 3 رمل ابغا لاقنمم مف لا ننال زعم خاونلتخدو لؤغم هسا مولك نا لع

 ا ملا هوه «اسلا فوضو لب سبج_ همولاك ميلا تت هانا ىلا در مهد
 1 تاي نمارب جوه د_رصرالا ل. 0151لدسهنج م مث ارق هلجخو ناكملا

 تممملذخنا لاسر ميلع مم !ىلسهيإمللا ادا أيدح١ دات ناتملا د
 ثهللا ناْئىاثلاو لبرمج عوعوزخاو ةيكاللا مروص]لا مي ىشسللا مروص|

 ىتينا تيلاحلا 2 مله ل وسرلا نخحاد وح سس للا ملاخن ١

 هذتلتي نا سو ميلعمما ل صلوسرلا لع تارلا لد زن لعل بطلا كاكو
 مدنا ونجل جوللا سيل نجيوا اش احور [ىتلات هديا زم تالحلا

 يو تسلسل

 ا ا



 رطل انت امل ف |لكدا لم وحس زول! بطعتمل ١ للاقو هبلع هضليد
 نأ مب هك ايه واكد لّغس ىلا يلع يم _وثلا تبا حبو |ونالا نحب

 مجاةؤسم نإزملا لاق نف ىنزاجت حد ذل هير متون مدلكلا ذا
 كلذ لع دل ارلا فيرحلاد تم ايلكلا دوو دا هل ان أذ ىلأ هت هسا تان
 ازذ اذ تلاوه نارملا ىلاك_.رهو طظونحلا جوللا غأهتبشيد عملا
 نم الوش مثوكذ بس نم زومملا نهد طورحلا حوللا ةتاش ! درج
 |«اصملا غرس أبا هل ازن أد دارملا ابوك ادا _ركيب و نيب ىثمللا ننييشحل ل١
 (ملاد "داخل ؤممال بس انما نهد طونحلا حولا ذ تاشالدغ اشملا
 ىا أن احمر افلم سا نم كاملا ابؤعللي انا لسرلا ربع تكدالا نش أ
 ١ سات مملع ابيتليف اهب لثايو اورج وللا ام أب ظنمحي
 ظلم ارثز اهرحل لاق ثول رس هيلع هس'ىلامهيجملا عل نما ذ
 سك ذو مس لزنو ومحل جوللا اخ نارتملا لضمج )ب نبج ناو ئدحملا د
 لبجو ردن اهنم قرح لك ظونحملا وللا ثادارملا فرحا نا مهصحب
 لكاشاو هيدا أهم طنخيال داعم أنعم نرتبزكت رك اداد اداه

 | كرته لسو هيلع هنإإ صن او رصاخ ادا ملاب لزن اغا لنج ذا
 اساور هاظب | اهل د اق كاست بدرعا ةضلد اهنجرسو كأمملا
 قاب ل علا ليرجانا_ثلاشلاو كابات ىلع نيم حورلا ب لزن
 | ةكيسرحا انوي :امملا لها اناو بيرحلا ةطاب ظاضلالا عامي سعرت اد
 أثحا ضر نحدد قبلا لاقو ثالذ دج لك 2 مب لزنملا مغ
 ٠ ًاثييخلاو كاملا أمس أند لعل هاو نيد نتعلا هزل ؤ هانز
 ل 5 لعسإلا ىلع ىه مم 3/يرسم كلزملا انوكرف مصس ع ةأثنازنداو هأيا

 ايلا ذا ضملا ل از 1٠ ظانلا عيل درطم ىعملا ! نه همه أشبولإ
 ران او انارّملا عرق ادكرؤتحملا ةنسلا له ااربلا جاشحي هنهجشلاو)
 هتقلد لبرج ت) نيدو د هلق اك هردد تازد دعاق ور

 اداحممن ب شاوملا ثيرحنم_اداربطلا هج هاك هربا :رهاع أمس
 كرب مهساذاذ ةردرشم ةىصغ ءامسلا تزخا فل ب هللا ملكا ذا اعمر

 ليز هاسرإمشري نيل وا نوكيش اريج اىرخ |ىّمحص ؛ اسس لهل
 ه) “اس آيس كد لك كلل ريع رج رشا دارا أ هيححت -رمرسا
 !ندوملربا جزحاو سا ثيح بى ثياب تلا لاق امر لاق ١ ذ اه ابلغ
 تداومسل !لها ممم ىكول أب هندا ماك ذ) هع دوعسم ربا كيب رج رد
 نه نه نوربو هدوعزفيف هداوعصلا لع ةإسلسلا "ةلصلصك_ | صلص
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 ١السأهم



 ىواسللا لهن نيرة قو ميصلا ذ ثيبرلاصاو دع اسلا
 لوزا حولا نمو ررملا ةلبل ذ لج هارشلا لن السلا ]نه عاجلا

 مكبر لاق اذاماولاّمذ !ٌصاف» دقو ليربج م6 اك اهفا مولك ةنرف
 قاف صءولك نع عزف اذا ىح هلوه_زعموهو مارعلا نعي توله لاق
 م زيحب هشنكا ةرغسلا لع هؤام أذ هزعل !تيردىلا لسبب
 لننملا دس مالك يوما لاق ةررب ءارك فس خيام هلق عه
 لويد دما نا ديلا لسرم تا علل ىبملا لق لرجل هسا منق ثامن
 ثايذ يعلزن مث بر هلاق امل د سوج ميش ىازكب رعاو نكي! نك مت١
 ثمل لج امك ةر ارحل ثالث ترأبعلا .ركت ملو مسد لاق اهل لاو ىددنلا
 ليزج مكاو ةمرزلل_ؤ لممجلا تالملا كلل لومي دال لاك مب نس نمل
 لرش تك الو قدر هدو ام مناال تازملا لوسي لوسيرلا ل اك اف لاسم
 تلاسرلا آد غري ضمعتالو بيزك ىلا بضال زلت امال محد قرطتست

 هارت ]ميو نيحاىلا وم مسو أو اّتكعالملا تكد اكسينمت ريك رم هدا
 مشعل اوه انارملا تلق إلا أةرحتالو ءلكتسص رضي ةاونج نولاذ زيع
 طلسم ا لزب داك ب بج نا درو آم نسل اىه لوال سلا د افأشلا
 ه1 ليج نزل قمملاب ةرسلا اومن أج انه مو نارملاد لزشي اك

 ناجل سي ملد امل انوا د1 لجربج نال ىسملاب ةاسازت ملم_ؤملا» |
 واخمب زاغامو هلضؤأب مشل هم جوصمملا انا ءلاذ غرس اوىئحملاب
 ل ْىاىه منه نرحلكت حي ناو ههاّسح مود اغزلب "د أرنا يحارب

 ةما لن يزاد ميلغإ شيم أمب هل س قاد سحب مدتج الذ ةرثكأبم
 مشو مب جوملا هلظملم متوورر مش نيم ريع مملا لزمملا ل مج ثبح

 ججاففبوملا مالكرضميام تلسلا نع تينإوقو لماتف فيرتلاد |"
 ىرالاتف ىولا ني اكس ار هه نان بق عتب رط نس جاجا نبا
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 هنكذو هب انكترم اردو يحتال ركنا * لكي الام رئضو هس مالك |
 مهلوس نلل هتان عرج أ هنفا نامل نيبد اثدح يحرس انلاممث ردع

 كلا هش ايرنا اهارحإ ت ايفيك وال اللا ىكذ رق بصف هاي
 هر هاربع :رعرجا دسم ىو ميععلا غاب صرف ةؤضلص كح غ

 | نم تلمسلا له هنو ليربج «لضسخل ةزعلا تيب لل أنتن تينباملا

 . [ةلكل زجل لذ باتكلا نجمنا! عارو ا لريجل هال اق ىخا مشو

 لب. | دينا نيجول زملابدا قشد ظفلاإب ورب م ءاكرجيلم وحلب تدور



 قتةئممام لوا هتينتيالق همه كرارتم بوصرتادارملاو فاطلا |.

 لاصالاص مصم١ لانبث_جولاب ستحل ه مللساو ميلعس» ىلصوملا تلاسا
 لا5ضيتَعت وشف اد) ننال لا حرب ةرم_ م | كلل ذرزع تكس ع

 ناهمرمت ؤ -ملاد كاملا ةهججا ننخ توصرهاإ_رقو محب هم
 لاجل عزه نامحصلا و هريزل أذ اكم هيجقس دا ولا هممس عرج
 منا تلزئاذا !نكه دزني ناكامام!ليقو هيلع جرلا تالاحرش
 باكام انهن مولكلا هعور ختم نا هش أشلا دي دمموا سرعو
 انه قالا »جيلا غور ل ثرف سراملا حرم نا رلَسو يلع مس: ىلص
 نيتيفيكلا فرحا غ هيي ناب أهرج ىلا لادا دال دلال لا مجري ده
 .هملاز ام.لكيض جرا ةروصخ هن ايدها هشلاثلا هعرمو ثفنيو
 . رويس دناوعوب دازم لونج امغاذ ئلكق الحكلي شقي اذ ايحاو
 اةروف ازه ىرعو مؤنلا ذ.عمالملا هشايننا «تيابلا لعمنوهاوهد
 ىف م ةلقيلا ؤاما هسا لكي اد١ ةسحانلا هدام مرضت رقو شوكلا
 معتم ميدل انف برم داتا ذاع ثيرحذ ام مزمل افوا ارسم ةإيل
 / عوششلاو وضلا ةروسرطجنو مرت مقبلا ةروسرخا هنهرمياا كم مس معا اذ[ مولا ذهنرح ناتلا ثيسيلو ثيدملا لعام
 لب: لوس ل05 تم أ نب ىرع كيرح م تاجا ربا جرح ارش
 ايفر) رك هتللا هم ركل ف تدددو ةلاسم ير تالس ملص هيلعرا
 امتي كرجا لادم ايل اسف امزك وسوم تكد دايلخ مدعرب ا تزعل
 تاططحو كدر( تجرثمو تينغافالياعو ترنه اك اضو تدو أذ
 ةر_ررازو تردد ذاالذ كركذ كلا تضر و كلررطو كذع
 لاّةوشلا نرش هوا نب دوا د قيرط ئم هجر ات ذ.لوحا ماما جرحا
 متو جرمخ هذس نيجرا نب وهو ةونبلا ملسو ريلعرسإ لس عيدمل لعل ن١
 ىلع ثاملا ميلغلزني ملت ىشملاو :للكلا هجن اداكذ ينس ثول لبخارس ١
 تمارملا ميلع ننفذ ليرإج متوسب درت نينس ثول تنضم اذ مدس
 | ميم ل فاس ليكو جدل ركن ربا ل5 هنس نر شعم اسد لع
 ىلص وسو ةعاسلا مايك د_دولخلا ل الاه هيف ىزلاروصلاب لكوملا مي
 نيكرّسلا ىنبد لكو أك حولا عاطتمن او ةعاسللا برب زن ذم ىلسو ميلعس١
 نانملا ين اخثالام ننس نيرا اذجد نمدالا ثوطد ىلا كما مس! ليش! يد
 ىلا ناكيه وت لكب اكد ارم خلاق طباس نب رع متاحا نبا حرخسا

 دلما نع ءلظفحب ثلث لكم ةمدلا مرج قالاد كابلي يجزم دك:

 ىلا



 منو رجيض بانكم ما غاداكام ةجبيو ىظنح تيب اوضاع ةسيتنلا مدن |
 ليىبج بساحي علوا لا بباسل'نبااطعنعاضد] جزحلاو اوس
 ارغب دلاو ماما جرحا هضاك 6ك أق هل سيررلا هس ١ يما تاكا

 ا أد ثازسلا لنند ل اق ملسو ميلعسا لس عوشملا اه» تبان ب لالا لد

 + .ازهه أش اورمالام_قلذلل ل الو ثيقرصلاو مز لمزغ < |
 ناني لتنالاو تّكولا باتك ذ ىر أس لا نا هجخللا 0 1 ١

 ناك ولكم جدرم_اؤابلا ماو طتفف منحت: دارتلا نشا هنس عيجرملا
 . ماحد نب' جرحا ىورخلا 8 ئماخ ثيرحلا ةارزرندحلا تالملا بعرس

 همي هن لك محزن م ةيسرملاب الاد كزغي لاق قروش أيس نع
 قضت ناكتلاك هدساع :رغرجس عربا جايحا_كرحلا ةلكرأق

 لبجخيو هوه دبرتيو هسإر ىف طب حولا ميلعل نن ذل ىلسو ولع مها
 هشااشلا ةلكسملا املا شم هس مح قرد هايانش ذاهب
 ل نث ثيرحهرو كتما5 اهلع فارّسلا لزن ىلا ةخبسلا يحال ذا
 تشاو بحكترب ىلإ ناعما رح مج يار نعم فرحا عبس لع نازل
 عرصزب ناملسو بدتحترب ةرمس و مكد) تب ديزو اداهلا نب مفي حد

 سمعو نائمعرب ناهاعو فوعب, :ررلاىبعو دوعسحن باو س ابعنرباد |
 (ثه:] جنب ذاممد صاملانبوعد للا ثرمعو باطتللا نبا
 فياض فاو او كرز ديمس وو نجما ةركنفاةا
 ليبعم' ضحرجو أياعص دو رشعو حا «ةلونو بور ىلاو ربر# اذ
 هدا كانا نيلملا لعلا5 ن امثع نا هددسم ملا هوبا جرطم هزات لع
 نوحا تعب يعل لن ) ةمارملا تال اق ملسو هيلع هدد ىل عيبتملا عمس هاجر
 أناولاتف ههذب ادد ّمْهاوضحي ملقحاوماتف ماق ام ف اك ناش اهلك
 وة فاتخ لوواذ هيلا جاتجام مهي اور ص قوس أاسو معدل
 ”افيالع نما لحكشمملا هرن ١ اهيدحلا الوق تيسير نع ىلع ثيرحلا )لعد
 لغو ممل لغو لكلا لغو [ حلا نرج لع ةنمل قرص نرلا دال هأثعم
 يتحرر |: ةارلارسل منان شلا ىوطلا دادعس نيالا ةيإلل|
 لعَولطن جس ظْلد ةعبسا اول سبشل اةنيسستلا دارملا لب ددصلا

 ىف من يهبل 5 ترش ل وعل واطي اك داحإلاذ. ةبلبكلل ةدانا
 6 درمو هحتن مو ضايع جاز هلا نيل رملادا,عالو نيكملا

 يجسص

 بونزاما



 ا (”قريلع سس ىل صرع: لوسد ذا نيىبعصلا د سارع رب ١ثيرحذ اه

 ىجاهريزيو لمزكسا لذا ملذ هتدجازف نرحل علب روج الارق لا
 هنا ل'لسرا رنا اسمن ذا ثيبوح قو فرحا ةعحسملا ىهنا
 تا ىلا لسإت ودا لع نوهنا هرلاّتد درد ئرح الع هدارتلا «!ركا

 ىلع<ارق ١١ لال سر اذ قاما رلع ةبوه نا هيلا تددرت نيؤرحرإع «ارق
 ئاشتإ ]يه ايمو لدسيجنجا ف اشملا هنع هنع اظن فو فرحا حمس ظ 0

 ارزدرقا ليببجلاتخ كراس نعل اكيمد ىف ىليربجر تف ظ
 يرو نره و قرحا ةعبس غلب دن دزكسا لشي اكره ل اّرذ ئرحلع

 ترض كشف لع اهنمرلا ترطلشمل فتصل رطس و دنع ةركي وا ٠
 © عماصلعاو درعلا مَعِبمحَم دإبل لعل هي انج قرحلا تبا لق ريا 1 0

 "ملاح هحووجال ثان مجند تار عمس اهب دار ااا تثمااشللا ١

 لمتالد تاؤعاطلا هسع لش يلَقل 14 هجو 1 معيسس لعارت ديك | ٠
 هك ولثو) نيج و١ هحود عت ”لكلكدارملا ادأت ببيجاو فااميل
 ارهو يكل ؟عرقام ت ارلكأاى نا اذهل زكشيو ةحبسل شكد
 "| اسهمتي رولا هجمإلا اهب دارملا ةارسمانلا اج ملوق بوكو نا لصد
 ه (نم وزو هتكجريم اهابلوان لاك هبيتقنبا هركذ ساختلا
 لعل يؤتي ام أهي أثو قلاو مقرلاب تن اكراضن الوشم ,روصالو
 لع تنل ابربطشي ام [بثل اد ىض املا بلطلا لذ! ىلعابو لج لثم
 . | عوق سرق فيحل ارباب يؤتي ام [بهبارو اهزششت» اهرشنت ل ثم
 لم ريحا ماد 1 اخو ملطو جوضنم حلط ثم
 . | 4 نيزتب اه ابهسداسو تبوملاب حلا ةركسو توحلاب تبوملا ةركس تم ءاجو
 تالاوركنلا قلخامو_ كن الدرك يل لثم هدا صمخوا ة داب ند
 مل اكو لو نلا نعهناكل شم _رحااب ةزلكلازب أب يعن ام أس داسو
 مهظالاو تمقو :صخجلا اداب ثانرب )مس اق اله بقعتد لئننملا
 . اجر اند فورحلا ةرضرجب قياكادو مرلا فرج واو تكد ال لكسر
 لامه ِبِتش نب ارم اق ام نيهوت نرد نم مزلي كل ماب ب ريجاد
 ماي هيلع ملط او أ أنمتا مقو ثالذ زو وكنا نا ضحخلالا انكم انا
 | كهجم) رعحس رع جرتجيالم دل كلا جياوللا ذكزارلا لضتئلاوبإ اكو

 ريكزتو مجد ةنشتو دوام أمسالا فدلاتخا لوا فالتخا»
 سعاو مداضهت ماه ضلا» فيرد فولاتخا هاشنلا ثش أو !
 - ل زرساللا ةداينلادرصعللا منارلا بارع» هرجو كراشلا /
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 ىقّشرملاو :لامالاد خلاك تاضللا ف كلتخا مجأسل ١ لاسالا سداسلا ١

 لاكو رمد اسل1ل قمل اوهارهد كلل ذود دابظالد م اغدالاو منتو

 منت در اهظاو ماغدا ام ةوالتمناب طنا ةينبك ابرج دارملا مطحن
 ىصتو نيبلدد فيضنعو ني لك و رصقو ردو عابس او كلاما ىقبمرتو

 را عينت تت رش كربلا نب 263 مباسل ل قمل ا وهن انهو
 مجبوا ميسيملا ايؤالتخا مجري ه١ ذاق اهركتمو انضم اهذاشو

 ل ضاونع قوصلاد ىنعملا طرمزتالب تاكرملا طأما علا ذأهلع جرخيالا ٠
 . | ”اهكميرا مدا قل توزع طيف وعملا فرس وا ةريعجو بسحيد جبران |

 لل ؛رمكعو !ىلتنتو اول بتونع ةرووصلا النار غحلاربعتب ئويرحلا ل اهاو
 مب يملا طاماو اوعس أذ |ونصم اذونع |مهريزعت و١ لع !رسلاو طاصلا ونت
 ىصواوع هدأ ١و ةدأي نل اذ و١ ولم و نولسمىعرض لاو

 فواتخرزعاماد _ ل15 اهلع فدلتخالا جرخيال ةعبس عمو ىّضوو
 امل نب لاو لاعمل اذ ليبهشنلاو_ويسْعلاو م اهسسالاد مجورلاور أبضالا
 تماقصلا مره نال وعملاوا طؤلا امد عوتس ىزلا ىولاتخلالا نمنرسل
 ىهارمهو ىرد١ ارحاو |ظنل ثوكي نا نع رجزحال مادا ةةعومملا

 | ثالزنك ىومجلا ةاركربحاتملاو منعنا تلشما_: مهو ئم اشلا لولا
 يكتم كلة ىلع دوعسج:ربا ارقد أب جر يكسم_بلق لكىع مس عبطي
 ىكتئل ته ظانل أد هيلا ىنأمملا د جوا مويس دارملا ننا حس أشمل

 هلازيمبع ارب نانيض بهذ نوهىلاو غرس ولحد هله جلاش: لما

 ؛ | لما كال ىبل اهب ١ هبضو قيالخو بهد نب او سرج: او
 لال بربجننا مركب ىب ثيبرح(ئه ئهاربطلاو نح !ءجزحا١ اه ل هيد
 حا ميس غلب ىح هدزكسال أكرم لاك فرجلطع نزرملا اثاره أي

 لاو وع با لسد همجرروا هدجرب بازع مي مخي ملاح ىف اعف لكلا

 هدا رجا اور ظنلازهل جماد عيساو بهذاو له د لبق اولا
 دماد دا زرعو عون حوعسم :ربا نعأضن) ف اربطلاو ليها حرخلاو دييج
 ةمهبب بازع مي) طلخ ملام |ريكح اب نع |ريلعأ سمس تلك ردا نع
 تامل لزنا ٌمريره_ذإ ثدح سرهارءالعو بازعج ةرمجريأدا
 اهارع ثرحاوم امضن١ ىنشو اهيحر |/وذش |مكح املغ زا عبس لع
 طاسا ةرفضم|بازعا ايانع رفعه لمت لام باوص هلكادارلا
 لزن يلا نورحلل لثملا برض اذهب دارا أنا ىبلا ههنا دايج
 ينو وكيل ا.عومس انش اهعويعم قذتم ناممأهلا اييلع نارملا 17/ |



 هد أضد هين ا3ولاخرحو ئعح تلا هجيوالو عررضو مح انهن

 ربا بمكه و! نعولساا مث .ةدضو بازدلا طالخ_ ضيفا ةرججلاك
 قعستزباناكو هذ اومس هزم اورع هضاوشم ل ؛ أضا اهلك لري ناك
 | لاذ ناك اد عداطلالاق انورخ» انولبما أن ورظنا لوح نمزلل ارسل
 مك نرحل ىحاو ظل ةووراتنلا معرب كىلعرسعتس ناك ||. صخر
 مب اتكرر سنت وول لاوزب عش مث لفزحلا نأّسْتاد طمضلاد مب [نكل اد
 ديبكا لب أضف د ثورحاو قولك ايلا سلا هبغ ربا لاق ١نكو ظمحلاو
 . | ممائقازلا رحيم ن١ قلجر انه ١ دوعسم نبا نا هسا سبع نب ثيوع قرط ارم
 اسلام ص لذ هيلعاهدرزد ميلا مام لجيل نأسف مشل ماسط
 ىلا لوملا له اذن اك مهلاكرجانلا مأمط كلوت تل عيطتست 'لأّمف

 نوزعإو_عرهز لد يلشو لينعوو١ بهذ انوه ىلاو تاطل عبس د اوملا نا:
 يات انلانان بقت و بعشلا ذر قبلا هو ةيطغنرم) هر اتحاد
 سابعزبا ع ملامجد) :رع ءاخ ابويا دارملا ناب بمهجباو ةعيسئعمكا
 رججلاولاك نبزاوهه نم :دهلا اغلب سنتح أهنم تاذمل عبس لع نارا لزن لاق

 تم ملك :ةاوقهو لرش د «ييوأ سم نيس ضد نكد نب متسجحو كم نب لحس
 بئمعلا مصنلا املا نب يرغونا لاق اذهل د ثزاوه ايلع مل لانو دزاوه
 "ك3 اهربصو» (جيخلد مراد زوج ضعي مي ىلئئسو انزاوه أ يلع
 بفك رثد زو بنك نييعكلا ةللب هدا ملا ل نن لاق سابع نب حنت
 رجاوناك ةعازخ ناؤع قدحاورارلا ندال لاك كا ذ فيكو ليق معان
 شير ةخل زن نأ لمخملا ماحدا. او. متن ملك تلبسه شيرت

 بشمال طر كنت اوركم رب لجسو ادزاوهو ةىئسرو دزالاو مد لدنهد م

 أو ان ماوتم متحاو شرق ةضلالا ارم كاغي مللاقد هبيتخ نبا | .."ةشايرر, فني
 نبوطمؤ مبسلا تدخلا بوكا نهم خت هموف نال الإ لوسر نص انلسرا |. ةلررك | فق

 انادارللر سبل ديبعولا_ل قو ىناوهال لغو مزجرك نجد شرت | جار هني 0
 ةفلب ضعف هيف ةقرئح عبلا تانللا لب تانل ميجرلعارمت ةلكلك| هي تعم. كال
 نما ةذلب مطحو اوه ةخلب هضعبد لينه يلد هضجد شاش | . م يب او
 لقد ابيضيطكاو_رضج هاب دعس تاشإلا رضع و لاق ضرتعد د

 مطعم نيعو ىطح ةضلب اارملا لذ: هلوتما مص اخرضم دل لن 0
 هبضورسكو منانكو لب نه م١ ذه نم مب! بلا ىبعاربا هاكح أذ
 بعويشنرطع )د أش )رم لبن قو 72ينخن ب لساو بايجرلا مند

 تكئاارشلا ل ن1 لاق ,من) جيش طع نع ههامش وبا ككنو تانبإ عب

 ملت



 ثنا برجل جين! مث أعصملا) بجرصلا ”ريهرو اجدرمو شيئق نا سلبوا |
 ا/و ظانل» ذل مدا تخ ىلع اهي |متساب مت داع ترجل ١ معاضلب هورعب
 ناكامو ةرشسلا رخا ةليلرلا هتنهل رحل عشنا لا ميم ردحلا نلت لو
 ابابروشلاد متت مل ةروكن ملا حابالا انا عريع دارو دارملا مو بلطتد مه
 ىلا نم عامسلا كلل ذ ىرملا له هتذل ذأ دلرمب ةزكألا حا لكرسي
 لبريج نا ميله مزلب ماب اراه مضت لكشتس او للسو ملغم لص

 ىلا نه مزلب امد ماب ب جلو تر عبس رجول للاب طفل ناك |
 ىو اين ربج ناك اثل خد دحاو ظزل ىف ةعبسلفرحلا» تعمجا١ |
 لدرعج ناك أثل5 ريو لحاو اغرل د ةءبس تم دارا ترحب ةضرع)ك

 لقرملا ازهر هكا زهاب و ةعبس تت انا ىلا فرحب ةدعوعإك قاب
 ةلمهر هرحو تنل جر اهالك مكحنب ماشهو باطلا سرع اذاد

 دارملا نا رع ش هتادرع هيلعركيم نا لاحمد اهمارت تزلتخا قو عدحاو|

 نصا ةمبس دارملا نار شع ود|ىلل لوملا تاضلالربغ ةعبسلا ضوخالاب
 ةالعبسلا نيرخ ذ اونلاتخا مب فولخاتلاو هدرت همداسا١ ثي داحالاو
 هحيرخا أءاوهحاو لأّثعاو مياشتمو لحمد مارحو لالحو ى(ورخا

 انك اكلات ميسو ميلع رس ىلسجئبلا رع دوعسع ربا رش وب هسلاو ماحلا ْ

 بوبا مل نم نارغعلا ل نو لحلو ئرجلع ىحاو باد نصلزلد لوالا
 يملا كءاو ماش حو يعد مارحو ل احر سعاد جاز نرحا ممينلع

 اهكذ مدت ىلا هعبسلا قرحالاب دارملا سنا ناب رفع باج) هقو
١ 

 | سيسنت ةعيسرلا زل ولثو نيج در طعاما ةلككا نا دإرملا ثا ل ٌمرهاظ
 وا لا5 ةرحاو ميا ذر اهارح- ك] كااح نود ]) لضساول ا ىهشسا او [ثنومعو

 "احنا نالن ذاهب دارملاو اهيلعل نت ىلا عاؤناط أه رحال ميسو دارملا
 قمح الاد حبلا جرحلالا لوا ند مريع 2 اكو أب “رد يلا تان

 هاذ الو هاوس أهزإ ؤازاحوا هاوس اهز) |مارح أهنع نيرملا ثوكد نا لاحم رادو
 هلك انما 1 هلكمارحو) هاك لاح رند ارلع ارقد تالا نبوكي نا نوجا«
 ممل ريس ملا ناىلع عاجام نول فيحطل قملا نه ريطعنبب١ د اقو
 ؟سوك نما قامملا نهي نيينت ؤالو مارح بلحتالو لواح مع د عمت

 فللاد أش ملسو ميلعرم بضم «اطخل قمل اذه جرواملا فاقو
 لع ولا مجان © رحب ئرحلارداو فورملا رهرحاو لكد ةازّعلا ل اىج

 الاعالوباد_ ناره لعوبا ل5 ماكحا رب اد لأ شما مب ١ لارسا موت

 : | نهب الهلع ا لح اي فيد احلل ثالث ق أيس نزل رخام ثيداحاما

 بارع
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 ىارخا مالك فأ نيت ١ هرحا ىلا ساورجاز ثيرحلا ف هللوق ناز ملا
 عم كلذ هزت أم)و عملا فرحالاريسعل مب درب لو ثارقلا ىارجازوه

 بيضا واو ارجاذ مثجرطج ن١ عيتْؤبو ذرىلا خةاغال ةئىج

 درزي هع اشيوبأ__اقو بسلا بروزإلا ذل اصلا نهرلعل شكا
 بماوبإ ابويا حبس ىش ى) قرح ول ك بوب حلل ىوك نملا يضعنا بركب
 فن عابس متعب ل فانصال ناهرلعمسا هل نث١ همأسقاو مولكلا
 فبصاخلاو ماما ا ليعمل او قلطملا أببدارملا ليد تكوا ره ةنتكرحلو

 هم او أن ثا ساءاورسما اولمجلاد حوشلملاو مسان اد لوؤملاوصند 1و

 فروبابمهارحا ل قدرشعاداشل !لوملاوصا[]هد اههقشلا عدل دش هاكح
 !:نيملا وزب اتكلاو نوركتملاو در اسنتسالاو سيخ [تلاو مدّمللاو ةؤصلاد
 ثلاذلاوهازهو لاا لها نع هاكح بينرمل اوره اظلاو سسملاو ]مىلاد
 باونالو فير شملاو !زمجلاو طشلاو ثيزبإتلاو كلل اهرب دارملا ]بقوى شع
 تماودالا فزلاتخدو يلظعمل اهريؤصمل او دازؤالاو محلا د اهعاوجوماضالو

 ثم عاؤبا محبس اهب دارملا ]نو سثسع من ارل اوه انهو ةأذلل رع ماكح
 [هسكلاو ابيل مه ةهرجلاو مزحلاد نيقيلا عم ّسعانّصل او دهرا تؤلعاملا

 اخخكو عرضملاو أجرلاو نيؤملل عم هش !رملاد قروهاجلاورّمملا عم ةويشلا و
 مراهأشملا مه قوبسلاو ةرجللاو لابس | لا عهنمصل اوركشل او أضر مما

 ًاممدارملا الا شبعرمدأسلا لولا ىشجرسم خلوها هدو ةيدوصلا رع
 تماقصإعو ميزاتملاو درحتوللا مللعو داجيالو امن [ةولع ةومس

 بها سلا ورشلل لعو بازحا اوىمعلا لعو لعتلا تافصرعو كلا

 راحو علب زن رابحي ره طرت ركج رجب أقو تارلبلا لعو
 فوس | هبوطزعلا ركزي )د الوق رمثولاثو ةسحالا ةعبسللا طرحالا عه
 دف راق ممالتم نتن بانهذ نابحترب ؛ مدلك ظططقا ملو ةسخ
 | تبا ل15لاعخ فرشملا ةطساو نع عريشمل همرعم ؤ بيقنلا نبا هاىح
 ال نش ثيثولنو ةسحرلع هعبسملا فرجالا وعم ذل سلا له١نلتخلا نأ بح
 كلا لا ثحاو مب أش متعو كرد مارحولالحو هاو جم لاق هرم مييذ
 كلاشرالاثماو دج نبر اوه اهربخى رج و ىو هدو مارحو لالا
 نهر منازل جاحاد لاثماو لع اىوهو مزرحو لولاحو نرعوو نعو

 خاب اشتمو كرم رسانملا لاكهاورابحاو مران اشم و ىو

 رشا ريعزتو جز هرجارس



 05 نازيدو تب دش مرد لرغوو دغوو حونسمو مم اب ساشا

 عاوا ىّساعلا تابومعو لب اًضنورزأخاو عاتتفاد مارحو لزاح

 َّك الاح رش عد ألا صصخو ظعوو فبنعو انك لاشعاو ىجاوزو

 نطدوربظ شع'د اعد ١ تاحاب ١و صصّخو صوصخحو قاع مارحو

 كار شع ثمل اشلا لأشماو (ةومخ د ص وصحو بو ضو

 نحاومو مدّصه شيع مد ارث نأاتعاو د أشبراو هحاباو بايو ان

 سسقم شعرس أتلل لاشماو مب أشتمو .ظعاومو دودحو ضئارفو

 بيذرا» قدامنا كثماو متحد بو ىطتحو لمجد |
 اك( م_ززدرم١ شع حئأسلا تاحاباو نأمحاو برد ىبو محو

 يشرع[ ثلا صصقو ليعوو لشوو لدمرد ىو برذرعاو مح

 9+.( ظنلو_صانخلايديد' ص اخظنل مداكلااهارعتيال تامهج عجس
 ةماعلا م سرزاصاخلفْملو صاف مت لب نآ ماعطذل3 ىلا جب ندر)

 رمملشعتو هشاحرلا ت اشو هيب ادابظا فه مسالا ةؤسالا
 سلاو باولللا 1 بيعرسلاو هل ارسم ةساحو هدد لرجتلا و هريهولالا

 تازثدو نزاوه نمر مخ زم تانل يس نورشسلا باقملا نم
 نحوك برع مي مرنم تانج عيوبي ماوس هتان يقل

 ثزاوهزجل ميرا تانل مبس ثورشسلاو زد[شلا ةروهثس ةلببتل اهزم
 فكئلاشلا_ شفرفل ثداثو هنو اعه ير ضدو رك نب مج د لكب نب رعس
 هلو مهر ةئاو ننملا ةنئو شرعل جزل تانمل ميس دورّسحلاو
 اهورشسلاو مبارلا ئطلدخاد ممل ةذلد هعاضتل شاد طزاوممل
 سانا تاذل ميس امل و_كاول بعكو قرع نب بحك و مكلا ةذل
 "4 هل ثم ىحاو ئمد ف برحلا أ يحال ةاتنملا تائللا ةدجرشمعلاو

 ارم معبل تاإرق عبس تورشعل اهرمداسلا لبق اد لاند تاهو
 تب واو سابع ترب او دوعس نيو رلعو ن اهتشفرع ركن رجلا :أدععلا
 صوم مزغت د سلو عقد تلاماوز مغ ثورشملاو عباسلا بعك
 تاهو مهجو بمرعرطورعو ىداصمو ضدرصد نورا او :رهأشلا
 هحب بر رحاو :رلك عدورشعل و مس [تلا صدد وس خاابإك ةنلتذم
 تولولشلا تاضؤلا ١ تلتخا ناو ارحاو عملا وكم يح دج. و١

 لريحلاو نيسلاو «ارلاو لارلاو موجلاو «اسلاو ىلالا الا تابعا
 0 |سا ذا يقول ثلاو ىداخلا برعلا مزلك مم |وحررو ند ابيلع نال

 ترلول او ف اشملا ملدا ميلعلاربصبلا ميمسلا محرل ومما شح برلا



 مولسل َتأشاؤ ميا هتنكت ابشا غل يبو هزسر تاد غل ةياد |

 ةمهرلا_ لهل معد شح اكو اضماضعب هبشم |"

 أجاس راد ىرحلاّر يا ذا هريضت رتباو تازل١ تأفص 1 ىه
 ءايشسال يلخؤ ةياد لسرلاو :ايزنال ضخ خةءاو ةوعملاة نسل ل
 7 نوثدلا لاو فنلأشلا نا مياو تنحلا ئصوؤ ياو

 ,تانصتاش ذياد ,لةنارعود" اانا عياد مهاصلا ئصو

 تازلا تاغ صدم تامهج ميس هوثواشلاو منارلا ضككلا زيف ماد
 مشيابحو ساب ن اانا ةيوشولا لاو سم انما تييكسلا اههلع مسد هلل ىلا هس
 مرتو نأر»# ل عت | ثلا نجاونلا ةط اجد سوال تأ بش او كلما
 اله نوالثو هن زرو ادابح باكا هلوسرّةعاطو هند مرحام

 ليو اقارفد فرحا ةوبس لع اارعلا لاننا عز ةئللاو لعل لهل

 فرداؤلو تلقن -رمعالو اهرنتسم عرداالو ةلْخا مسا هؤنك) هرجولا'
 د ىبحوم اهلكان' حم كذاب احبس ١ نيزحالا اه مهمدحااو لكر صخب
 أهانعم مدا ايشناابزؤو رميصتتلا قمم _كرداالف تارتلا غ
 لوو مهىرح ة ارد اهل امنا هم اككاذلو هريسمت ةاضلتخي لامجاف مجيلاوا ىذا مكتب شح مم ح ثمرح هضر اهي اهزنكاو هميم
 ميل جهد هامبلا تاازمل اهب دارملا نزلا ماوملا هجرك رظ
 تيرحال ميكى ع ةإمتشم هيل أهتعلا ثحاصل ال ه'فلتخا دع عرش
 ىضو كيد ١ نيلكتملا و أرسلاد ابرعغلا رم تاعاج بهزذ ٌممبل
 ىلع زب |هعلا عمجا قو أهم لشن لصوت د١ ةمال ريع نيىبي ل. ١ هيلع
 كتل عاومما نكد ىبا ابتتكيلا ندعحلا رم هين اياعلا حاصلا لقت
 ةمعاؤي لخلاد نل 5 ,د |ليمل ره أم ٠ مه دى كير ذىوسام

 اطيق بلا فرحوا نم اسرع هيك اميلع ةلهتشم اناا نيل
 لئرعجإ راسو ميلغ هدد لجوجل اب ضطرع ملا ريحا ةضورعلا ةمداج
 فىزااوهازهد ىرزملا ب56 انها قرح كري لاهل ةزرمغتم
 ود لع ةززملا نارسرجنبا وركذ ا لوام نغم ابو ماوصربظظب
 ١ | ىزءايذ هيف ملاصنجرمد ميل ازئ اج ناكاج او ةبجاو كت مل ةعبسلا١
 |ىمّمحارحاو فرح عاوممجي ملا ذافلتنكي_ورطت ةمالاانا من أدصلا

 ةنعملا فمنه يشل كدارملا نا كاشزإو مارح ]هالو بجا د كرت كلذ 2كيلو هل داضني :رم اهوموصعم يش و امي اش اع | ,تجا ني ذلع

 ضتم هبارورا اوتشخاهإو بسك نارؤع تب اعلا وغنت اذ نيخو غربحالا



 اج هب ١

15 

١١ 

 و

| 

1 

 | ل3 هنا نبا جرخلو كيد هوس اماكزبو ةريخام ةضعلا3
 كما عرس. :رخ رس سيس نب ١و ل :ره هك اضد ف هبييس ىلإ وبا
 ضيق ولا ماعلا ملسو يلع رس لس جيترلا لع تنعع رولا ةارّسل لاق
 نع هزل نبا جرخاو موبلارس انما اهْؤرعل ناك ىلا ةارّلا ىه هيض
 ذل هنسلك 00 ليرجن اكلا5 نيريسنبا

 انا دوريذ يلب ممضراع هبه ضبق_عنلا ماعلا ناك اياه ن اضم
 رنا عرس ف ىوضبلا _كلاقؤ ةريزح» ةينهما لع نه نشف بوكت |

 اق خشام بهذ نيب ىلا ريخال ةمضرحلا همس تبان يز نلاقي |
 تاكو هيلع اهارقو روسو هيلع هسا ىفكصمس لوسرل ايهنكي_يد
 فم: ذر عوركدونا هرهها كلل نل و تهام وح اهب س نا عي

 همس هرم ةيرشع مل أسلا خونلا تحاصملا بت كتناؤعمالوو
 بشرحل يس احل أثمل اذحم ايس مب ايكسا مس طرح | لا ل ا ةريوس ؟ايساو
 هضجنو أذ لون داومم اك أخ رو تلج مم ليصئنل او لم جلا ىلع ممزلك
 للاقو هْفاَمك هلصاخ اهزحاو تيبلاك خا أب ضد عارض عروس
 0 اهربل ١ باك ءهاديشه قورعملا للملا دبع نب كنوع كاما

 دانيبمو ناك هاهس أمسا نيسجو ةسيك ثارصلا يد مرد نا ىلع )

 ىحامداكو ملك ثارمل منا امركوان لرقو ثييسملا باتكلاو متلو

 نمؤيلا ةرجرو ىرهو أنييبه روف مكبلا انلزناو ليوذد هه مولكم مسي
 ءافشوهامه نارملا ضل ئشند أفسد عري العن اّزملا لزن اناقرفد

 سهو لركذت نو دصلا 811 ءانسو مكر م دظعوم متءاحجرق ةظعومو

 ورمل اسرل بانكتزما ماد اياعد هانلزن ١ كر اسر كذازهو
 أقرصم نمو ميدل باكا تاأيا تلت ايكحو ةئملاب كح

 هاندا لسحب اومصتغ او دا رحو هيلعانمبمد ب انكلا نع رجب ني تحب امل

 القد ىننيل اذ |ّيقد اهقم م طارص نه ناو أمهم اطارصو
 فعل! (رزل !نع بول "استني مع امنع أبنو لصف لوتمل سا ولا صشد
 د انك ثرملا نئئدح الارث هدا اهءاشتمو ئاشمو ثيرملا ىحاو

 | احودد تيبملاحلا بري نيل ماد دايزتتد فاش اهب اشلتم
 أثرا برعد لاب مكرننا انا أ حود أثرعا نم أحقر غليل !اذيحم ١
 كاجامرمب العد سان تايبازهأت أسو شاصبانهرباص يو ابرغ
 لد( تارعلا! نهانا أنداهو ملا مصاول از هنا [تخو ملعلا م

 كسمساربف يثولا ةورعلا» ركزت ناو ٌمركنتو أبعأنارق ابيد

 اكر



 كر كت ع و الدعو :قرصلاب ءاحىزلاد اقدصد ضثولا ةورحلاب
 1 ايدازت اوسع ايدلطو مكيلا هل نر ا هسارعا كلذ ارماو ال نعو أ نص

 درج ارقوهإب امرجو ىرثدو ىره ىرشم و تاع كلى دأشم
 متدأيا تلصف باتكاريزنو ريشه بودر! عا نبتكن قلو لهو

 | ييزعباّنك ناو !زنزعو لسزنو اريثس هول جموس أسرع اثاره

 ش راسو نوعصتلا نسحل اصصقو برس اذا غول از ه اغولابو

 هتيم امان ىّنن١ ةربطم ةعومرد ةمركم نكح ١ قرحاو مي ١ جامسا١
 : بانكاو هجو مليا لعر أبخالاو صصتل او مولاسلا عاما هىمملإ دف اءاتك

 1 تايرتلا أو لط ابل بع حلاوه ارا نبا نال نيبملاو مهلا ةذل

 5 اج دعوا -رضانتتشجرزع لع مساره ةءامؤ اف هن ىلتخاف

 بيظلاهورميبلا جرح | ىف املا نبع رعورموهد نيتك زق مو ذوصم
 مسا تارعلا لوعتو تررتلا نصمءالد تنس اكل اخ اهرحو

 10 يوطايناهبلاتك ا هنكب تاز تمض لدا لو مسي
 ئسلأد ىلا تن رح ورسم و كرس معوق كاقو ليخعالو

 هيضخورملاو تايالاو روسلا طلرتل مب سو ضنا للا اهرحا تيم اذا
 اههطعن قرص هنه تم أنالا نال تب املا ص تشم ارئلا فك اكو

 ب مو ع ريع ترم اتجاهتجس اهيءانس .
 ا انا ميعصلاو ىنهس ليوتلا ! نه احل ١لاكو ةيلصامونو

 فلدخاو اهلق نكس لا ةزملا ”لرج ]تن د ثيننعلا بإب رم هي
 راك تال هسموج_أللا ميسرة لاتخ زعم لالا ّْ

 لاق: ررصملاب كلوش مش باب ننمئرشملا ب أنكلا عب ىعم ثامن اد

 هلا يعم ؟ للملا نم ىمشسم . قّشسم نول ّحرلع صوره جاجنلا مهم بورحا

 لدىسد يموت هيددج عارجرلل ذا[ أرق هلحو

 ش ةلاسل كلا ارجل مجرما أ: نيم نع نارك مدلك لكمشج الو

 فاير الو برطت تحكم (هلك مولملا عاؤا مجال لقد تخل

 اردام بوحلا قنا 1 نخلا هفاح هني د هربظد_ىزاتلا نال اناره

 طق تامحامى١إرلو تطّمس ١م ى١ نود تجر ام ىا طقالاس 3 انما

 ناتجلاو فتكءلق انو مم هيئلدد هع كراتعلا هلفؤلب تارعلاو

 نب قكشش مولكلا اماو يقاشلا هيلعرخام ةلكسلا نه قرنع

 .' |اهاو نتج رك ةرياذ مهاسنإن ه ذ ذل شوي مدالربث اتلائعم ملكا



 ةرلاذ نذهب ىزهملا اهدو مارحلاو ل فاح ضماوعرتب كرري زنا سوما
 تاقزعلا أّماو ةزلابع لع انه رلعررصملا قولطا بأب نوهو قجلارلع

 [”اجد' نب امجزحا اى هاجم تا ند هىجد لطابلاو ىلا ريب فزد تدل |

 هبطاملا صال ارأبخاو ظعاوملا نع هذ ايلذركزلا اماوأضدا ةضورلاد

 مهضلد ميدل فرس و١ كموملو كي نكذلل ماو اكلك فرشلاأطناشايلاو
 رثالو هلج ذو لكمطو سصربتسملا نود ايقلارطعل نثر رنة دب اهون
 املأ جيبو ظل يرجع مث أيا تكحا مترلذ مكمل اماد نكمل ع زيتشم |

 أو ني اتل و فداتخامو فيوعلاد ليوّتللا ةرطننع نيخاو.|
 من ءاذلبحلا أماد ةئلأسلا مالو تكلا ميج عرهأش مولف ئومملا

 طارصللا اماو ببسل (لبحلاو فرجلاوا ةْنجل لا ءصو مب كسمت نم

 اهوا فأشللا أماو هف جوعال مف منيل لا قبوط ,مزاف ملا

 س نكت لقد همرتعت 1. د اثونه هيلصاملا مالا صصق نايب هيد
 ىمملاو ظفلل اب مرعد_يمملا» ةرم كت ميل ليقو هه ظعاوملاه صصنلا
 اشنتملا أماو هين اجي ل د امركل هاكح ىلوالا تصملا زعل انه نا هلوبك
 + مواذ عورلا أماو قرصلاو نسحلا اضم هضم دبش مزلشأ

 رح ممن 15 نب نحل أماو مفرشلف درا أما حرسظفالاو بولا 2 1

 مي اورما امس نما علما رثالذ غالابلا اماو هتنعرامم مهزباجالع | ٠
 مث لزعاضم ةئلسلا لاك عرتع رع مباَمكو أخالب هظ نالوا منعاوتنأ ٠

 تحمس لوتم جوملا مس |تملااب١ تحمس لوصدر_وزعلا جركل !تحصس|
 لاقف هس باتكة جرن اذ ةمجوترل باتكلكلكسو افامرلا ىلا |
 احم لوف ذ نرعو مهاشوب ارك ذو «مب اقر تيلو س انلل عالم انهن
 هخعرأت ذ ىرنظملا ىكح عاكمأف هدارمل مإ خان نيح طر قرأ

 ه ىه 74 دلاوخلا «ومس ماهضعب لاح وومسلاك نامل ركنا معامللاق

 هاشم !نبا جفحل_ تلق + هوم نرصملا هنوعرب |ب انك ةشبحلاد
 نعم. ل 5 بابه نبا (وع هبمك تب ونوم قف نط نم ثنحاصملا باك
 سس ممضعب لاح امسا انلاوسّملاركىبا ناق قريلا وكم دارا
 لو !ركنوبا اداكو نديجملا ومد ةشبحلا لاق فحصملا مهضج اكو |
 كوبا انك ويحل ون زؤط نم هزروا م ىوديصملا هأهسو هدا ب أنك مج
 نبا جرحا هسا 8تاف ا: هيلي ولا عزلا ف قايسسو هربا

 | لاضلاو لسجل نزمكا اكهيبلّملا ضارما# نهئشج م راةأغشلا اماوأ

 ١ | تيار دوعسم نربا_ذاّمخ دوام هوهركذ رفسلا ومس مهضج لقد

 تروج دوور وو وي ير يس يح دفع 3 ا ا - . عتيج + و9 -- 2
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 هلك تارملا نال نكو أسدل ةروسالو نزرعلا ةروسر)و عرقبلا عروس |:

 ةاروص كيلعلزنم_ ادا لأي نوما لاك بمنع عربعو سيول
 ابا جرحلو أضلغ امولقو عض اناذاو أيعانيعا منت هثيدح
 عاولال غدحا فا براي لاق حاولالا_ئمذخا ا لاق ةداتقنع محاح
 كتسسزهؤف هت ما كالث_لاك دما ملسجاف مهرودص خ مليجأتا ةما

 كتم انيساذاو هلت اقزد ةلوملا تيمس امانهو كلذ هملع

 فخذي ذا اذ ارقرموج نل اريسو ميلع هه: لبصومسد تااقزملاد باكا
 الفوم ئجتعلا هاكر وسلا هس ذل صم نارشلا دوا دلع
 نيب اموهو نوسإلا هرم تلضؤ اا تر اس»نم المج أه زرقل .رق نم
 م الج اهرطم ل نعد نارعلا زها طم ابن اك ءانإلا خذ بارثس ١ ئه

 ديطشلفا أميب١ ةروسب أببهش نم هنو أهزمه لبسو مقتل عملا

 _5- ههانلالاق ةمئقللا ةلزنملا زىسلاو هسامذلك ابدا
 لّشو ٠ بزب نْئمابلوح زك ل4 جرت « ةيوسك طعاما ادارت ملا

 "اللولو راشالاو ثيداحالا م فيشونل اب نوسلا * ١ عيج تت ّدو قريلع داى عون "نجف رش د ضخ مسا ةامملا ءااسق 2

 الت ل أهيوتر ولما ع ىقبيبل ٠و فاربطلا كوراملا نك ةروس لامي تلا مهطج مركرق و نيد زيا علاننك اذا تزل ابن ؤرنتسم ثوبكنملا ةروس مرمملا قوس ولون ةبوكرشملا اداكل اق ةمركج رع ٠ متاحا نب مجزحا اه كالثل ل دب امو عل تزيل ةلاطالا شخ
 ثالرمعللا ابرظركذب يلاو رطملا اسهجركني ىلا ةيوسلا اولوق نكند
 عوصوم رنا قزىجلا نبا_غد ]ب فيعض هدانساو رك ازعل ١١ادك وَ

 عهد لع هرج م عتيل لع افوقوم فرعي اغا قيمي 'كاقد

 ١ منا دوعس مجرب نع معمل 5(

 .ةلؤرجلا ههركب مل مع امد

 , كولطن نا زوجي ال ! نوه مدر داسجناو ةلرجوذ نارعلا ةيمس ترنشالا

 : اهات اب اباهتطاحإل .ةنب ىملازوس نلبقو تلزغم لج تلزنب_ىا مام
 فيرال ايقو ىعانملاد هتطاحدناوسلا مهو سوسسلا» تبويبل» عاتح أك |

 ١ | هئعو بكيلاو دعاصمل عمن ومشتلا تضعي لعاب طعن بيكسل
 فذ يار عل مشس نإ ةروسلا رح ىربمجلا لاق بارحلا ارش ذا |

 | رقما مث اطلا قروسللا مريع اكد ثايا ثلث الك15 ةنعاخم ةخماذ

 [( |١ ذلك ملسو يلع هدد لم منع أهريغو ةربلا عروس ق واط عجرشد
 ..|عتبلا ةروس ميلع تدنن زل ماّممازهل

 - .ظ هس سسوس سس وس سيسي سيسبب



 تفث يور ةحعاذلا هلل ن رع شكاذ دامس ابر هوكي دقو سشكوهدأ ٠
 أسم ةدكاد اذ اهذربشس لعل نم عدد ذو امس تيرشعو فيض ىلع اىل
 قرح نبا جحا باتكم' ةنحاذ أهيل ىهسملا ىرثم لع لد
 ىلمهنرلا :خ مزيد لإ اد لربما نع بيذ ىإ نب! قوز طاح
 لامبارد بالا هاذ 3 ثارملا م' ىهلاق مف ميلعسا

 ةالاصلا د لعل زد فحاصملا طابب ختي اهمال كل نب تيمسد
 نجلا وللا ذ ترتك#روس لوا أهال ليقو تزن قروس لود اال لذ
 ب مدراكلك حماك لولا نول ليكو لعن رلا جامعا لاقد ىسرملا هاكح |
 باتكلك مب مفإ_وزال اداب هند ورملا هاكح ب اسك خخ اذ اهنا
 نارّتلا باّئكد ان نم دارملا فازه أظلا نأدو روسنا ميعال طش ريملاوه

 كرم اريل ار اسما امبالا دات اسهناث سحلو ةناملاو ب اكان دارملا

 مارتخ انا ةجيريس ربا ةركقو بازملا ماد باتكلا م١ ابميارو اهلاث

 9 نالو نلت تبا أمرمت اند تارعلا ما يش نامل مركو باذكلا

 ماكل ل رثاو ب أتكلا ما عدرعنجد لات ذاق ظرنحلا عولل اوه باكا
 ا5 ب أنكلا م١ ره تارت ت ابا ىناهت لات مارخلاو لالدب ت أيدؤ

 لكيلو باتكارم ١ مكرحا لقال صد( ثيمرح ت7, لشد ملا
 اخاو ثررلل تكىمىش ف ه1 لصاالانه_ترلق بات عاف
 ىلا ىلكرسترلاث ثيريس نب)_:رغ ظلال الاب سنرضلا لب ا هرحيزحا
 هنخكيزرطةرارلا جو اذ الزي أهّييمَح ةرمعصلا ثي داحام ذ تدشرقو
 [يدلإ جيلا هس امج اورق اذ جلا جارت اذا اجزرم ةريرهو) ثيرج:رح
 تالي تيم مل ىلتخ ١و خالل ميلاو ىءأنكلا ماو ثارملا ماأهلا

 ملاك ةبوسلالبق ةالاصلا ؤ اه,ب !رعدو ضحاصملا ذ أب اربي اهل ليش
 لاذ ناد لكشتساو هرعع > هراذملامب مزج-و هناحم ذل ةايبعوبا
 كالذ نأ. ب يجاو بالا مادل باك اذ اهرمت بساني

 هذان أبعرتهتل كب تيمس_ى درو املا لاق سلولا ةرره ماثث كل ظنلاد
 تبمجرحلاب نر لاس احل هتهرّمت ىا هتس١ أهال ابد امن أهاوس
 م١ ناشالا ئس مرطم|لانهو اًطشيجلا عاب و امرت م١
 ؟وثللا مالقد ىرملا شاسع اهعرتتللكرعملا مايكل اهتم
 تمسدزجامو دارا رم زعا ميج ع اسم !ىطخز) نارملا لصا هت هلص١
 تمس تو نيمبسلاو ثلاشلا عؤماؤ عري _ ناي اك حلاو مولسلا

 ٠ | تدوكيف تازملا ةنخاف اهئ امسا نج_عورم لق ريل لاك ب انكك ا ىشج-ال

 ع ذل ةارعلا



 مص نهارا

 تدلل بق ممول م1 موتملا سرد لامير وسال ل ضنا امج ول تالدنب
 ميارلا لاي اك اسبللا اد ا جان لها عزم ثدللبقو هلك ارشلا ةمركأ هشمرح

 م تكلا ما تايكجملاو ةيسع ابن 11ليقو .اسيلاركسملا عزشم نال م١
 هيلع لمجونللا نا قرير ) نعرجا عورم معلا ةدارملا| ب مسه اخ
 ممن نمل ارو ىاثملا مبسلا رشد ثارملا م١ يه هتارتعلا منا لاق ىلسبو

 - |[قاشد ميس اس داس و ىلا تاجا لعامل اتش ال كال نب تيمسد
 اسس ابتيسش اما ةريثرك ثيداحاد ىوكزملا ثيدحلا ذل كان نب اهتمت درو
 اسي نال ل بقد ىلع رع علا ذ ئطتجر ردا جوخح ا تايد مس ايم را
 ةعبس نت لخ اب 2ليقو نع هنقو بدا من1 لكرو ادا مممس

 لئاك « ائلاد ؟ اظلاو نبشدلاد_د١نلاو ءاثملا 5 ميللو ءانلا فرح |

 هذ لحي وشد ىمس ج1 عيشملا نال هل ام تعض ١ !نهد ىسوملا
 ته اهمال نكمل نم أعيش ابوكي نا لمتحف هاشم ماو شه لف
 " |هتمرياهاشتسا هسا نال اأينشلانم اهوكبادامزمجيو هسا لعادشلا

 . |ميوتم» ةعكرلك غشت ابدل لبق ةيلشلا :رغابوكب نالظحيد همالا
 باكي كلذ ؤادملا ميلا لاةرمغ نع نحر نب سرج ز رب مجزحا ام
 تاز ابن لبقد_ىوحلا ةروسج ىنشن اهنا ليقد ةمكر لكذممشمت
 "[دبلاءإرق الك ابدل ليقد اعدوانش نيم لع ابو ليقود ثيم
 ميكاب هجم ثدلؤ اعف ماتيس أن ريد اهم
 هاك هيداولا ابرهاس مرر ذ رش قدام ةغدلابو ئفابملا دحاضد
 فاما امب ادازتملا طر أب ةيطاد اهزسو) مب ابييمسي هديييع تسب ١ اها يمس
 . (.ةروسزكن اذ نيصشلا ل بت ل اهر) ىلشل ١_كاكو ئاشكلا ؤ هلاك
 انامل عزام ذاع انلا قصنلاو :سكر لك خ اهغضد ىنقول ثارتعلإ هم

 ماتا نيك١ أنما بلا امو هدد ام نيب تحمج اهنول ىسرملا فاقد
 ' ]| اهب اهلارشا يرحل نهب ابييمش قود فانا ف لاق ثارعلا مغ
 . | اهرؤع ع ةواضلا ذك ار ) هملاكك ١ أس حسان ىشع ميارلا عؤلا ذا
 ةروسل واو ثارمل )صا ابن ساسالا | هرش اع اسزعاهريع كالو
 لوسو ليملا عروس اجردعدراثو اجرتع وام رؤملا اهرشعم داح هش

 وشلل يلا روس وايل للا ةريوس | جرس وسم اخو اهيرشمع جام نكشسل
 هفاشلاو أذنلاو ةيقرلا اه شعم اثو أجرشع مياسو اهرثمعس داس
 نقتل ةالصلا قروس أهرثرع مس ان صاخيلا عزه ذب سلا ثب داحولل
 ةدلصلا تمس ثيرملا ضد١ 5هلاصلا (بن امسا نعنالقو ابيلع ةالاصلا



 د أب مسا سريلع تنكد امانمو نيمتش كايدو,كوذ :١

 .تمضو» ابعزاول نم ابن وسلا ك5 ةروسلا ف١ ىدبع نيبو ىضأ

 قدما نورشمحل ا مس ايا !نهو همعزاول منسم ىلا ةيمّس بأي
 5روس ادورشح او ةأشلا أرها هلقذ هيلعاه اتش ال اعرب مروس

 تلأسلاملعت ه عروس ثوثح اوك لاغلا نيرلازح ماعالا مركذ غال ايل لاسم

 برم هيه نشل تندب أزال لائسلا بادا بهذ ذطثل ىترملا بى
 ديه أيا ملوعد داب جاني دما ن8 اجانملا ءروس ثورشصلاو

 ه«اع اب اهشدل_رضد ورمل روس ثورشملا عرسانلا نيمتس لأ

 1 هضم هالعمر ىلاخنناك عرّقملا عروس لاذ رهو !نهل بق باتك
 9 ٠ كلذو سو ةرعلا لالسسم خر عوترم ث كيبررحؤ.دروو ادارعلا
 . (انساهيمش ك!/ددسملا ثيرح ذو اهرع كد ند لىلارد اكحالا ىأيهذ

 وتس ةووعقعنب ديدي نارغلاو هالعارس .لكمانسو ناملا|

 أيش لسن معص خو هبط ةارؤملا ذل ثارمعلا مس لاك فاطغرولا
 نبا ل5 نّئنملاو ها اضف ةرخاملا) ثسو ارهزلا ةرصملاو

 و جل ل أفالاو تازعلا نيم ذل نرم اهم اص نين اهزول سون ١

 الوعر( ل5 لاضنام عروس ع مع

 . ةالئبلا طعس باترتمل اه اق ءاوتل قبلا اضدإ يتم ةلبو وج
 سس اع م عوداذبلا جرحا رىطائلاف

 مهو لزنت تلازاه هضانلارهإب مس قملا لاك مي قملا مروس

 يد تمارا جرحاو ًاسوفركألالا أمرا وال نا أشنظ تح
 لزغيسالا دحاأل قي عهد انتحار لحد مع امرمعلاك
 لرسم كالا حرحلاو بارملا مروسو ةرضانلإ مس تن اكو هيف
 يبا جرحاو بازعلا عروس ٍض مب ىلا عروس ومش ولا لاك يب

 6 «لرب مروس ملركذ اذا ى د [طنلا تير معاد اكل 5 سيبجنرب ىيعس ئع خش
 نس انيا :رعماكت تداكام باّما بازعلا يلا رهل اك ميؤملا مروس لبعد

 هيناع خجلا جرحاو ةشّمشتملاو نحل مهنا تداكانئحأ|

 ٌيوملا روس نتي ١50 اضف ركب قمل ارو
 0-0 اهوعرذ انكام وخال ليغاذ» رس انداب لض ل هد لاف هكلرن ناد
 ل اهريمجنب درع مشلاود١ جزحاو هرّممملاو فان! م هكيبملاى١

 «ايلا عنب ثيولاد نيسكرشملا بوق غال ترف نتمنا ةلبىعتش تناك
 تالاكىزملا رع ماعلا ترتولرل لِرق مث دارس نعمل جرحاو



 ىصاه امس سد يكتولما قوس اضيإرمشر طاف مجاملا |

 ادإ نظيدلنلرشمللاب (بهرمت عكتن اجرجن بالا ةريينغملا خب ةروسل5 |

 ترحاهنر) سلا زربا ارث ذ عزو احلا» ثسرحلا ةله سي ثول !انيلع
 لا5 ةد أت زرع ماحب! نبا جراب ةريغملا» تببتف انملا بولق رع

 ايمملاهل لان اكو نيتسض نما حض اذ هرصض انه يمت قروسللا ره تناك
 هركنحبملا اء امسا انس رتل نب ١ كسحو ملوعو ممل اثم تءاننا
 | ثالزك هتيار خا ةرثسع امال تلك ص ناف عرّمنملا ئيعصد هنظاد
 درسا روع ترثمج اول لاقو ١لعلا ل اجْتع_و ازعل ١ لاعب هرشحبم لا فع١
 5 داتقلات ل: غلا ةيدزلا ان امسا ارم اضما ههركذو نيت انملا

 ان ابهف هسادرع | سلا نربالاق احول نبامجزحلا معلا ةروس مت
 لاش هسا ىفب قروسو ناس ةروس اضن مس ارسإلا هدابعإلع نما
 ' /يك ع نربا هحزح١ ثيددح غل رك نعمل باوعص١ ةروس ل اقدو تعمل

 احلا ةلمئملا مع لش أنما اعؤيوم س أيه اتوبا ثيرحم قبه ورد

 4 غبوس اضدإ هته هل كسي: لاقد نانا نيبو اههنر اق ثيب وتم
 اهتمت كللاه م امالريشنت ذ مقد ارعتملا ارقلا ل احد ىو [نيسلا هركذ

 أضيإ يش عوييللا ن املس ةروص أضياىتج )# لا ةعماجلا ةىسم

 حوجلاو ض١ ثيرح اب 2 نمزملا مسح حا ادارتلا باق يسم ميلعمس١
 همجملا ةابولا ذة عش_رس غيوس أه زمرمكب_و) ثيرح سوميبلا

 تم مفرت هيطاَمل 'هضارلاىئرتو ةزحالاد يرد اريزب ايجات
 ره نكته ثيبرح م1 لاقو هجاح كمل ىضتتتو ئسلك ابهحاص
 امبويزحر ناقو أسهل ملول ةماوملاو لوطلائعش رد اخ نيرطدا ةروسومش
 و5 مهبرشدإ عش هشاأجلا جياصملا ةروسو ريبلا مش تاصخ
 | ىش قلاتسإ) مس نص ةروس بي اجلا ذ اهامركلا هاككرشرلا
 سبع نبد نع قمميبلا جحا ملإ مْ تمريه ا تانتس ابلا عروس
 . | نجوا جوس موب اههجاص رح ضربت هرضربملا ةاءؤملا غش أجا
 مالجزخا نإملا سورع ثيدرح تيم رمزا اركسرا لاقد
 جزر شمل رابهظيا وا معمم تيمع ةلداجلا اهويمرلع نع
 _د6ردلا مروسرس ابعنب#» 2مل لاةريبجنرب ىيمس ىعىرائيلا

 تبالاقينعملا اربطملا وه ج١ خا ةهمب دارللا اغاو معلا موهدارلا

 ايلا ةفصوعل وللي كت رخو كمل مناهل يملا نه روبل ارجع
 5 ىوسو دا مج ةروس أضح) مس | ملا لاح غو هيض انا ةاربا لش أ

5 



 كت تت تاتا ات

 ن2 زمايا رهو تالملا عروس ةارملا غرر ا5 جوعسحنب ا نع عنيعد |

 , ةروسو دي سلا عروسو ةرمئلا مروسو ةلرملا عروسو_دائعصد نأ

 ةروس يمض قولاطلا ةسيراوملا ةروسأضدا عش فصلا ديما
 هركتارقو ننعو ىراذملا مجرحلا دوعسح نبا |هامس اك ىكرصتملا اسشنلا

 ث ما اروس ؤ ل اتدالو اوم ىرصتل !ماوقعر) 0 لاغف ىدوارلا
 دنتمولب ةّساشلار |بخرلا دروهو ريح نب لاق ىرذضالو كرد

 من ١ تبان ب ديذ نخر ىر |ذهلا جوخ ارو « بسه وه١ لوطل اورصتمل
 أه ناي مرتعلا فلرعال عروس كاذب داراد نييلوطلا وطلاق
 ماخلا جروح او. ثالملا مرور مدت كراست مرتع ل عروس و مرتعملا عروس

 رع أ بعنربا ثيرح مر عزجيل ٠ (جرحلو سيلا باز نرد
 تاريعردسه قو فلا بازع ص هر هيجخملا ره ةضاملا ره
 ابييراتل أبد دنع ةَرمملا مل داحت تدلداجلاو ةرخيملا اهنا هشيب حت
 3 يلع ردا ىإ صرم»ا لوسد اجار د١ ثببوجج رهركاس جنن يات قد
 6 أنكلاك روعسم نبا نع غاربطلا جرحاو هنغملا اهامس
 أضارم أعلا اج قد هخاملا ملسو ميلع سا ىلصير»: لوسر دبع

 : ألم اللاتي مغ مُكاولاو جرام يمص لس عانق هيقاحلا |
 تيملكنكو باك لها ةروسوعتم ركب ل تلصحملا ولكل د

 .(0) هروسو ثيدلا عروسته تمارإ !رّملال اج كلذ ركذ كاككتش ال

 ليكي ترفملا روسو لاق هدالا غبوضا شما ىمتشد رنا لاج ف لاق
 ةرروسو لاق لَو يلع مسلك صرتتافو لا ءاهجم حازم امل يدوم
 لعابإ امتْشال س أسال روس يش صولاخلالا ةموسو دسم روس م
 انقل ١ لانمي نس انلإ2 ىلضل او لاق بولا ساسروهو هسا ديحتت
 لاو هس قشعس تمحو م ند تسي لاو قاول سك

 أمرا ئقوتوهره ماس دارس نعثرجج مبني ناهربلا و كيلا
 (رع جزم انا نطملا مرعي لاذ اد اشل١ ناكن اذ تابس انما ىجربطي

 ىعشو ل5 دصدوهو أن امس قاّفْتْسا نعسن ةربثكف اسم عروس لك
 ةغ غارت برعلا ند كالو مب ترمس | عروس لك( ص اصرخا ثرظنلا

 ؟ وهدا بولد برطتص وار دان ماب امسا خا تآيمشللا>جربشك

 كارلا كد ول قبس وابكا دا مكحادعم نوكدو) مصخت ةفصو|قاخنع

 | اهفروش اوه اهب ةلانوطلا عايضمل او مرلكلل ره كيلا وعد يسم

 لهوا نب عرار نع حاحا نب ا هجرحا ةشقشتمملا يق تنوزواكل)

 ديم عسسل

 وكساس هلو 02: 7 تاه عم -

 همسي لستم ا
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 ةليّوعل مسالا, ربل روس يمسك نا ملا روس « أمس ترجي ذىلعم ظ

 6 ارم أنما روس ترمس و امهذ لكحل بيخد اسهذ روك نمل ةرصبلا ةصق ١

 . | م اهرلعو ماضل ظل درورق ناكثدو أمل اوح'ل يصمت نم امهف درت ال
 . مخول اشيفو دلوج مأخال نو_لاش همرق ذة راولا ليصقملا نا

 ٠ | سم نكت اهم ةالاروس ذاسشملاركذ هرو اي اهجريع غل درب لل ربل لك م١
 لذدرب مل عن املا ةروس ١ نكو أشملا ةروسرتعذ دري ل نمم اكحا نص طسدد
 دوه ةروس ذ :رورق لّماداذ_ 06 اهم اب تيم أاهرغ د ةدياملا
 0و دوه مسأب تصخ ملة وسومو بمس و طولو مجرب او حاصو حم لك ذ

 : آمل عروس غممصملا مده تركت لف لوطاو بعو) حزم لص ادا عم

 ةدحاو فيكتب مد اهزيح رت دروام تحب !رمشملاو دوف ةروسو
 فا«هفزركت اذ ةةروس ذ_ هرركتسك دوه مسا ثالثا دوسلا يتسم
 ضل ناذ لاك انركذ ئلا بابسإلا_يوقا نمراركملاو مطاوع را
 مههتصقو حؤارلادب تدر البق مضارحة تس ؤاهذ جون مس ارك
 تع هيبمأب متهم ناب ىلو) تناك علل ذرثع أدهذ متي لذ أهسارب روس همجرق
 لإ است ناركاو تتم ثمنا مربع صو متصق تزعضت ةروس
 دو روسو حزن ةروسك مس |ب ابها صصضخ أدم ىرج ةروس تيم لد
 نهسو دال س رمط ةروسو ةدارجعلا ةزوسد_رضوي ةروسو ميقاربا عروسد
 قاريصقو نيمؤلا روسو دال ةروسو ميم روسو ىلع روسو فسوج
 ايس روم و رخيل ةروسو ضدك بادعم١ روسو ليي امجاد بوس كانك
 مهو يذلا قروسو نريتخ|ذملا روسو .جلا قروسو تك الملا روسو
 لا قح اناا ف هركذ ربك ب ىعش ةروس_ججومل عزمي مل هاكاذش
 هلط جروس ميش انا ةروسملو ١ (راكو ىتوه هلك ابوكي ندا ادارملا داك مضحي
 . [/و اهربعز طسجب ملام تمل ولاشللا ؤ هتصقط بل قارعاراوا صصتلاد١
 ةداشال ةمورج وكم اك قوس مب ميسا مللو روس مرع > تركذ مدااكصت

 ةينقو تاق اصلا عروس مب مش لو صصقلا مياس مه جين. رصق كل نكو
 دب تيإرنوا لع لاذ تركيح فر ظنك مب متن ل الص غ تبرك ذ دواد
 كزحلااهامسو ميلكألا ةروس ش هط عروس نا كو [ئيسلل اًرملا لاح تاذ
 مه زاك ذ تيد ارو. دواد ةزوسوىج_رص عروس [داو_ويؤح عروس ءزماك د
 فزتسملا جاي علدذو جين.نلا عروسته ت أخ أصلا عروس ادا ىريمجلا
 مئاهروس تيمس امم قدحاولا ةروسلا تيهس امد ل سصخرالا ]نم
 6ث اذ الامس ١روسلا اوت اداب لؤملا لعرلاو مل اد ةامسل ]وسن اكرحاو



 ةاهيأهنيرمس امل يببشلا حرشت و تايجوبا_لاقروسلا ”امسا بزعاذ
 ضنيالاه بارعا برع ميجريمضال ل عطب و) دس رمل افاد جوال قع كت
 اهب تاكو فقول هاه هؤأن فقتو هلملا مطمن لصو نمههلوا مال

 تبراصأ ولف مارعاه اما هجرك ١ تمار لون فقولا تروص لع

 تنوكترل ارنواذ لصولا ةزمه مطق اهاو. «أش بجيل نسم ايسالو سا
 نذلؤ ؛آه ابا ىلقاماو اههلعساتيال ةظونح ظانلا غال ءامساهذ
 قولا مجان: لمذا نازاذ ءاه اهشكأماو أمسالاز ىلا ثزباتملا :ان كح تلال ذ

 تعنجو نحاو ثرحرهو اصيل فورج :رم ناكشاف مسأب اهم سامو أيلغ :

 تينولهارنعو هيف بارعاال فوطوم ملا يؤعصك ب ١ لنمذ ةروس هيلا ش

 مذ ص زوجي از هر يعو اصلا فىرحلا مسا هاج ادا كلا اماو_رهام كغ

 اظنلو روس ميلا ضضت ملاداو ثيم أن ىلع« انم هصنسو رطل يكن تل عآش
 6-0 مك تاك ذداو أهونممو أقورصم بارعالو تقولا كفار نسم ولو

 (1 ملمس هيلا تنضاو مداحو نيساطك ةرمغال أمسام ادزاون اذ نرح

 تاك ثيزاوب لؤاو ليب اهوليب اقرت ز اول أهون ب زرغالاو رياجملا كاف
 لعلام اكتمل كاف روس ميلا تنضاو ميه نيس اطكبيكتلا هي نكما
 (ضورصم هاب ملاذ أضم نزلا برسول تي طك ودا موت [ كري
 فقرلاذ ةروس هيلا ضت ملاذاو ثد|تلاو سك تلا دا تع لع اعوضو
 فقول يكرملا نكمب مل ناو اجوس بارعالا و ىشع نيك اثيبلا و ياو لع
 اعياد قص #_رصحيك ع الا ةروس هيلا تفضل سيل
 أنمسا تلاذ بكر ال طال أجزم هيك الق ميرعملا امس هلريظندلمشالا

 اداذأه حير مسابا بزي سامو اعونم ملعا ضوبرةرجد ةريشك |
 مل نا فصلا ممإل و مأشالاو ضارغالاو ل ننام تيخنا ماللا هضاناك

 تششضااناو حْؤنو دوه تارقو حدو دوه عز جوع روس ميلا فضي
 روس تارئوح منم منملا بجوي ام هش ناكن اف لق يلح ناكامله د
 د_ع اخ أ سنلم عنا جوه ةدوسو حزم ةروسوع فرصالاو نزف
 ريغو جحا جرحا مهن ارم 5 لكك مجو مأسقا ةجرارلام)رملا يس

 تطعا]|3 لسو ميلعرما ىلصرسا لوسر نا مسالا نبا إش او ثييدحح رد
 ثيطعاو نيئمل ايىدزلا ناكم ثبطعاو لاوطل ا مبلا ةإروملا ناكم

 كما ذ ذ مولك يسم قايسو لسضفملاب تل ضدد فاشملا ليخمال ناكم
 ثلسلار طعن لاق املا لاجئ و اكس «أش نا انه _عذللا مولا

 . | ارنرلف اكمل هنعربجد لوف اها بيزعالا# فقولا نه امججو هيض



 عم انش مذ اب ذو ىارعو ىيصاتتمو نيد امد ثيدأس نارشلا ف
 تن اريسملا هك اوعو تارداجلا ريصا مو لأب د هنّصأسو ملاب
 او ميسوطلاو تيساوطلا اولاقو ل صفملا مضايرو محملا مناي دو

 جابي د مارق لاق دومسمزربا نع ملكا جزحاو حمل ميمالاو
 تيمس حرصت أب ةوعتن لا تايالا دارتملا عدازقد واما لاك ثارعلا
 17 احا ميا اهيؤر راما نبا ذاعم ثيرج: م نجا ىنسم فو #أا_تااق | اهم نيتفرملا هير ياك« ىو هضانو ناطيشسلا عت كاز

 هاب تو هج ريع رم أ|ثللا جوملا ميال ملون مل_عانلا هسردملا
 كرب تايفس أنثرحر اشي ب مهرب) اشرح كيازج غل قاغسلا لاك
 تلا لسيما طبق لاق تان بدي ز نع يسع نع_رهزرلا نع هنييع

 سل جا مسيل انا _واظخلا لاك روش ف مج نازتملا نكي لرد
 مثو انوا هه اكحارضعبل خساندورو ص همس ناكال يملا ختارعلا
 «رعوباذو كالذ ترش رلا « اضلخلا هسدامللا مت اقوب هلو نن طعنا ايلف
 قرصلارب رلغ كلذ اتدا ناكت ةما) نهىلع هظنح نامضب_قداصلا
 ىرعا لوسر ل 5 لاق نجس ذا ثيبرح نص لسه ءاجيزحا اهأما و سن وسم
 تاو اذ طاش زاف ثيرحلا ادارملاربع“ أيل يعاوتركترل سو هيلع هه»١
 تكرلك ارتلا ناكرق د مصرصنم رفص لع ةصوصنع م اتك ذر مداكلا
 الإ و. نحو نصوم ذ عوج يح نك للسو ,يلع سالي: لوسر لسبع ذ
 اهرحا تباو ثولثنرّملا عج ثإءدتملا ذم ل1 روس ترم
 ' نيزهشلا طرشمإع مسكر لاسب جرحا م سو ريلع هه'ىلس بلا ةقرطسخب
 تماّملا نمل ند سو هيلع هدا لسى رع انك اق تم اثني زن نع
 لزناعنيلات م دارلا وكي نا هرشج تهبل ١ك ثيرحلا حاقرلا نم

 هيلغرس ىلسهينلا ةراشاب ابره امجد اجروس د. مقزعملا تداهم |
 تااثنبدي ز نىيصؤ ىرانها_قورء كج قضحي انما لسد
 لاذ هرزع باظنلل نيرمع ا ذاذ هم اميما لهال تقم ركموبا ولم: لاق
 ىتشنإؤاو امارتلا ءارتدرظس١ نقتل نا لايف اذأت) سمع تاركا
 اطائرا |داو تارعلا جربمكب هز زج_نملاوملا> ارملاد لسع لرجتس ند

 هدا لصمع لوسز هل عني ىلء ايش لمنذ فيكريعل تلشف ندارتنلا ممكن اذ
 كككرررصمددا حوت تح ئسجءارب لوي مريح ههاوازهجرمن لاق لسو يلع

 لق اع انش كنذ وبا لاك هز ل36 سعوار تاذ ف تبارو كلل نل

 الاية ملسو هيلع هس ىلصصمس» لوسبرل_رجولا تك تسكر د كامي

 ا



 ب اهرعا امىلع شا ناكآم لابخل نيل بج ]م فر نلكول سخ هعجاذ|

 د ىادوا نبا جرتحاو رمش ننب ةّصنحراع من أ يحرع رع مشد هيلا
 قس ندا ظعا لوي ابلع تعمسل 5 سحر رع درع ىسحر نه ئحاصملا 5 | :

 نحا ام همجح رمل واذ درواه ببرع نو كم © :ىنمزأشس اوا هع :

 مس ىلصرر» لوسر هلت ل أيش ان دات قيكب_-_ تلك ادارملا مجانم
 فز كررصرسا حرس تح وصح م لكن ورا لرلج لذ ىخسسددووهلا 5 بس ميلع
 قضي اذلللا» بسلا م سمج انازعلا تعببشف خد كب _فارصبل حرش
 اهرجا ل كر اضنالا مك نجا مح /:قملا روس ح١ تربحوو لاجيلا
 ه أذون قدرت ادع عصلا تنراى5 ه«ارب مع اخئح ل وسر مك«أجرتمل عربع

 وكلا هاون بانك مجنرعلو وهرك عار هللا ةمجج كد ىلإ رجا ضحاصملا

 مهاؤص مدد لوسر تامامل ٍلخ) 6015 ثيريس نبا قيرطنم اتي جحا
 اد|رعلا عمجا مح ةمجج ةولاصل اما ىا دز لع نخساا) نا تيل ةرسدد هيلع
 هىجم داره متحرن سو هعاطتلا) فيعضرت لنهر نب ال5 همم
 برق هع اونو معا جرب ربع ةياور ارح هزمت أهو عررص غم ظنح
 شم انيرح هلك |دضك خ قيدرضالا رب! جوخ اذ_عزحا قيرط نه يوت
 ركع نوع نيربيس نيه ىخ ادوحأ شرح ضيلخي ترب هدو أن ثرحت ىسوج زب١

 املاك سورا ل5 عيب تهركا لاتف هيلالسراف كلتعبب كرار
 ىاومسبلاال ناشف تثريؤل هزه دإزي هما ب انكتارلاكفع كرد
 ةهركجل) فخ رص لاك تبارام يند كلن اذ نكي ىجارل لاق هج ىتح ةدلصلالا

 لذ هؤمل ني ادا لع ئجلاد رشأ» تمتجاول لاق لوالأف لوالا كنن 1ك ةؤملا ١
 شارجو نم ئحاصملا هّتشانب١ هرجيزحلو اعاطنتسا ام فيلأتلا
 نيريسنبا ناو خوشملاو عسأنللا زيهم سك منا هيو ةهيوعيس با خخ

 اد املا مهنعاو تموصحار هيل١ادو ههانلأسخ همأمجلا ميل ادولف
 الو ناك مله داوملاو عطش ه دانس نويصملا طه رحلوا ناكذ

 ابو لاق عريب نبا "رعى سص كولر رم نمحاصملا بانك هش نب١
 وح اجرب, ىرتراال ادا ش١ "مفيدح- ل وه لاس نوبمه طل ادازتعلا عج
 ثلا ذ لاك ض سلا هومم مهض لف متومسن امام ١ مث هرج هسجحا
 عقتجأة نيممل وس ةشرملاب هش ثس), لاف موجركف دوووا«يمدت مما

/ 

 | هلقف هت باطبب نير قركب و) ةعبس دج ناكل لاق

 | ثببا جوحاو هيلع الذ ننرملا ىلا هلل تبتكو ب اتكلا كلذ تبلطف لاق
 . | مه تناك مذ ساب تكا ّي) :رعل اسرمعاد» ىف وبرطيم دوادرا



 تاكا علو وهو أضيا مطعس هدانشآا كوطللاب هومسل ثا لع معان

 اهثوبخيب»_وف قبر خ ىف دواد فا نب ٠ جيتحاو ركب ضارم اب يعم ايلا دحا
 ماو ميله سد ىل صدد لوسر سل ناك هلامفرخ مر لاق بطاحنزب»
 بسعلاو حاول اماو ليميصملا ف. كلالذ بوت ين اكو مب تن ايلف مارت ره « ايم
 ليز ابا الع ل دياذهو ثاروش رج قح“؛ أيش حج نه لصإ 0 ناكو
 ليذ ادرك هاد امس هالك نوه مد نر هميد يححأب يره رن ارجو درجت نوتكدال اناك
 دىادىلانبا جرخحاو طارتجال ذ ةئلابم كانذ ل عنب ن اى ظدحبي ناك

 , | اها دي زل ورمل اكركت ابا نا هيب نع مورعتمب ماده قرط رم ضيا
 ل5 ءاجكاذ هس باتك وبل عري رغاشم اكءاج رف يسم بايع
 طظفحلا تنيرهاشلاب دارملا ناكو نخب ١ ل اق هه اتمنا عه تناَنيت
 ثالذ ناإح نربي اهادررملا اًسلال اح  ىواؤسا :فاكو باكو

 اممم اد إرملاوا ملسو هيلعرسإ اص مددا لوسر ى دي نيب سكب يتكملا
 هماشوبا اق تارضلا اهب ليش ولا هوجيولا نم كالذ نارلع نارر شب

 ىلا صدد لوبرم_ظرو نيد نتكأم اريج ررهالا شكي هل ندا مضغ ناك
 أ مهرود مل رب قملا ةرؤس رحل ف عالزلو لاق .طقنحلا درجم نم رثسو ميله سا

 رانك نود طخزجلاب نكت لاكن مريم مه مب نركم | رجا مل و١ عريش مه

 هش ىل عنا زجر ضع ام كذ ند لع دار شي امجادارملاو ا #تاق
 حيخارقو شبع رسدأسلا مؤملارخا مرتعت امم نخؤنراك مث او ماع لسد
 ركجوب ادارملا مكجنييل و !قاك لصسن كرللا زرع ثحاصملا لف هشم!نرب ١
 يا ثنا تكيال اد اى تبث سس اردذ جوداي س انما ناكو سؤ هسكو
 لاقت تبا نب معزخ- ممارا جيوب مل ةءارب ةروسر>» ناو لرج و رهاشم
 تيلجر ةد أ رش مد اهلل محريسو ريلعرددا ىلس ص هدا وسر ناخ أبجونتكا
 كيراذل اقو ناحو اد اكرنال ايدك ملخ مجرلا تاب قرع ناو يكف
 مدد 'ىلصعر 3 م3رومت ترسبلا ادالرّصلا ب اننك نغسل مؤ باتك ذ ىبس اجلا
 اف هو تانكمو عاقرلا ذاقرطم هداك نكو هس انكترم اي اداكملسو

 ترجو ؤروا ةلزنمب كيذ ناك اممم ثاكم لا ناكم ىمأ. غض قرد صلاه ١
 حم اجاب ش تنم دارصلا هذ ملاسيو ميله مدد» لصيد لور تم ذا
 ةئمبلا تعقد نيكليق ناذ_اا_وش ابنم ميضيال قحط يرخعارطرو

 نين رل ا: نع نو ىم اوداك مليك لا جول )ربو ىصو عاقرلا باص ب
 ةنمئربرشع لسو يلعرس مهول اس رتولات او رهح أش لس ثورعم لعند
 ءىيعم ع مش باهذ هوما ناكاماو أنوم/ أم متجر امردوزت ناكف



 [اقزرلاو تيا م فاذلاو بسلا م ادارلا مجلسا دين ثدرحذ مرهرتو

 عالاضالاو ىرخا ىقو تاكو ىرخلا فو ميدال مطقو يالا د

 وطشل ا اكل ذفلا نيرجرهو بيسع مجبسعل اذ ب [ّتمالد ىرحا ىقو

 ةعسحي جد انو مدلل |رسكب ناذللاو ضيرعلا فرطلا د نوتلكبو صولا |

 لانوَقاقرلا هر ايلا هو «آنملا نوكسو مدلل محب فيلل محاف هرخ

 "اكوا قرو١ ىلج نم نوكي قو عقر مح عاقرلاو ةراجلا حي امص ىباطخيلا
 اسك ح اذا زد اك ةأشملاو اريعبلل ى ثلا ممل رهو نتكمجن اتكألاد

 نقيب لاس رع ب اه نبا نع تالام نع بهي نبااطوم قد هيلع | .

 تب ان نيني لءاس داكو سيبط ارق ذ نارملإركيىبا مجالا ك سني
 تبى وزانم قو لعتخرمج ميلع نامتسا قجوأت تاذذ
 فاخوركتىبا عزف نم أمجلاب يول لا بيصا امل ن5 ب أمه بد نع هدشع

 حمجاهح ارسم مهم ناكاج سان لال به ا من اط نامل نع تالبم ن١

 لاق نييصملا ذ تارتلا مج اننلوا نكيوبا ناكت قرولا ةيركي جا بع رلع
 هنبكؤكوجا نيرم اذ_ لاك تبا سيريز انا ةيزغ نب ةرآت مقود سجنا
 805م ورعص طل ذ تنتكر م ناكو سكويا اه الذ بسلاو ميدل مطق ذ
 تمت رامإ] شالوا بسملاو ميدال ذ ناكام ١ معا لوامو لاك مدنهم اككذ

 ارتملا ةرييهصلا/رأيخاما هيلع تلد اكركم ىلا لسن لل نسيحلا ل مج مشرك ىلإ اس
 اخياوور ناياع سرس ةروسلا بتزلوه فداشلا عملا مكللاق
 ث ماشلا لاى اني اناكو نايثعرلع مرق أهلا نب مفي دحام شبل رع
 ةرعلا ذم الاثحلا مفي نح عرك اذ كاملا لها مه تاجيد ذاو هبلبهرا ع

 فكاسضنلاف دوبملا يدلتخا اونلتخي انال رق ةماه كرمدا نامثمل لاّمف

 كاربا اه درت مل ثحاصملاب ابفتشن نييصملاب |يلا ىلسرا نا :تصفحرلا لسراف

 نيبزلا نب هدداىبرع و تبا نيم اذ نايثه ىلا ,صفح اهب تلسراف

 فعلا غاه ئنف ماه نب كيراحلا نب نجلا بعد صامل البر يعسو
 حم 4نبديزو نا جذلشا اذا تثالشلا تبيشرتلا طهرال داع جاقو

 | ىح اول عنش مناسب لن ثامنا مناف_رشد رف اد اسلب ةوبتكأت دازتلا نموهم
 لكىلا لدا و هصخخ لا ىويصمل ا دأيثع ورم همحاصملاف نييملاا اوني ١3١

 ادا نوعموا مرض ملك ىف (دارملا نص هاوس أي رماو !زيش امم نسيصمم اوفا
 منا تلكر# نيبصملا | تنعش نيح بازل ره ج١ ترش ند زم لاق قرب

 :,ج نخ مهن هج اهات اذ يجاوب لسو يعمم قص وسو
 هيلعرس» اور هاع ماو رصل احر ريم قلل *ره ىر اضدالا تبان با

 وع ميادرع



"6 ١ 

 سالرنس ث خلإ ذ اداكو رج ن ب ١ لا ةنومملا ذابتروس ذاع انشملا»

 هنبس دورحؤ اناكم.١ منذ هانكردا حر طعن لطنعو لاق ثبرشعو
 باه اقيرط ا هراطما نبا: حجرحلا» لا دذتسمبلر كي لو نيالا
 . [محاستلل اق كاوامزرب رشه ارل لامي سعاح نمل جرم فرحي 5 آب داق ىلا نع
 اداعهركذ غلبف بولىملاو ن الضلال تق ١ يح ناياعر هلع ةارّسلا ذ
 ' ياك هوان رش هيف نون و مب هوب نكك_ورنش امن ناذعن با
 اماما سانت اومتجا اح باعبما اي[ نب شكو أبي نكت لش
 سر لور اهاردا نهأوا5 د1 اورتن ضان اذا ناكت اوتكذ

 يكلف ةيطدملا م ثوار /رلعوهو هيلا سي انوافراسو هيلع
 كلج انكو نك لومِم !نكوانك ميا سو يلع مم ليس: لوسر غلق ١
 | دامت نع ةنيديمع رز قف را رح دودو نب ١ جيو ابإ اكم كلل ارك

 الاجر مع زوث ال محب ثحاصملا امل تركي نا هدامثع دارا | لاق حلف 'نبب ١

 | ناكو اهم كوخ رم تدب ل يللا هحيرل !ىلا اشعر أ ضدالاو شد نق ند
 أمحا تنطفر# لاق هرزح) “شذا قرارت اذا !ناكت هدهاعت ناينع
 . هلوقلع هلوتركيف قريخلالا ةضورملاب للدم ميش دحا اهرظنبل موزجؤن ااك
 اىلوتول لعلاةلا5 ةلفغ ني ريبوس نع مدر سم دوا د ىا نبا جرنساو:
 ٠ اتم عوام نعال فحاصملا ذ لجف_وزا'لضام ههازد لضحل نانعذل
 ظ تيب وارق نا لوقي موطجب ناضل لف ةارملا اهذ بورت اهلاق
 نعحتلعرم نلمح نا رالاك ى زن اذانلق انكم وكي اذه و كتف
 "توبا لاق تءاراع يخش انلق فولت الو رو نوكب ذاك دحاو
 يشل ناكركب ىلا جنا نر ايثع مجد لكي مج نيب قرزعلا مريع

  مضوم ذاعومج ركب ل زال هتلخ باه ند_«رش نارملا نه بهذي نا
 هاو معينرلا ,ممقو اهىلع روس تانال 5 فناحص ذه ل دحاو

 «تيحبتحا امل اووجو د. ولاتخلالا شك امل ن اكن اهنع جد رلسو ميلع 1

 ضب :يطنقملا ممضعب كييذوداف تاضللا عاتب ارفع جانب هر
 [ برم ىحاو نييصح ف نرصلا ثالث شق كللذ غم مانت تىنخلا
 مخلب لزن ناب | حم شيق دخل لع ثداضلا | اس جرش اد ةروسل
 ١" ةمشللاو جيل اضد متريعدا د مطلب مث ]رد د عسو ند ناكاداو

 عاحاو نا لع رده اذ تنرن ١ كل ذىلا حاملا ها عز ىم»م ءادس ا
 فرى ضد ناماع دصتي ير اضنإل كيوب !ئضاملا تاق
 ورمل ةلئب اثلل١ تنال له ميعمجدصق املاو نيحول نيد ةارتلا_سنفن

 ا



 7 د نووعصمب يضخ و علا رك تملا ءاضلاو سو ميلعرها ىلصووجرلا نع ً

 ترشد م شكر توالت خوندمالو لي نت عع تبا لدوأ الو نات الو
 فان نوزع ةرهشلاد داستلا لوجد شخ ءليزخو مثارو_ضوزتمو هرمسر
 تايثع نازّملا مه اج دارس أثلا نشعرموب ممل ا ئبساجلا ثراحلا ل اكو جب

 متو رارتخا رلعرمخاو هجوب ةازملا لع أنما تاهتعزجح اا تانك سيد
 فلات خل لع ءتتاءل !ىتخ امل وأ ضدالاو تجمل هم عانس م نيبو هش |
 ثحاصملا ناكر كاذ]ةامان تاازسلا فورحذ مأشللا و ٌقاَرعلا لها 1
 | تارّملا اهب لزنا ىلا ةعبسلا فورحلا طغت اّقلطملا تارا رم هوجو |

 تيمملام نول تيلو رلرإغل اردد و قيدصل وبه -لمجلا عجملا_رباسلا اهاذ | '
 ًانميزسر) لا فحاصملا يع تلثخلا 2كم اخ ىهنا تايلعلمغىزلا
 قب رط ئم دو! درو نب ١ ا ةسح أ هاروشملا تانالىلا ناينعأ

 تىمسو وادا نبا لاك ضحاصم اجر نامل سنرد لاك تأ نلا ورح

 ماشلا لاو ةكم لال سر اذ ئحاصم ةةعبس بيكلوتي نأ[ رعتلا محاحابا
 . اهحو ةيدملا,سبحو ةفوكالرلاد ٌقصبل لاو نيرا لد ئمالهلاو |
 15[ يقوم تاياه بنت نإإع طفدازتما وضمل او عاجالا )ص
 سفمحوباو هداجربلا طىشكربزلا مههدخاو ريع لّمنك عاجاوا اما كلذ

 هطيشوتب مقاو اهروس خ تادال بئتزت مثار ابعو مت ابس|نم غب نلان ب ش

 افأك ىبن ١ نيرملا نيب رزه ئالجربع ص عماو راسو ميلعرس لص
 / فواسلا سس ز ثيرح ده صوصنلا اماو ميلعل ري اه |لملا صوضج رم
 «اماهنمو عاقرلا نم طازتلا نلف مث ميلغسس لس يل انع انك

 س ابعنب) -رع كاحلاو نابحزرباو ىاشا اد__كزبرملاو دوا دوباقرمحا |“

 جرجرلاههامبحرطس ام: اودي ىلو امني ينسخ ةريبملا ضوه هلب
 10 ع لوطلا ملا اجرتعضدد
 نكد اذ اك انجح رعد ئبسل' هيلعب] نس ١3١ نات درعلا تاو ىوسلا ميلع

 تاكو ازركو !نك ابمجركذ_تولا غروسلا .تابالا «ةاوض!ىمضل و
 ال ى نش تارتمل ايخا نم هءارب تاكو ةنيدملاب لزث الث اود رمل ثشال
 ىلع لور, ضيت اههنع اهنا تننظذ امصتعم ةرميبط |بّيصق تناكو

 اهو لاوطل عيا غاب هتمضوو منجلا جلا ها مسج رطس اهني
 | 'هتعاسل اترك 5 ىطاخلا ىف! ند ن اهبع ع ىسح داشس أب نهحإ مجزحا أم

 أ ىلاو ئاشملا سوهو لأنا ىلا مدعاب رع لحام نايم تلة لاق



 كتاتااك  ملوص مش عرصبب صنخش ذ١ ملاسو هيلعري»» لص هسا لوسر
 أيما ادا قروسللا عزو :ره عضم از يالا روح منعا ادا فرم اذ لس نيج
 نعوراذلا هجزحلامأ_ مهو اهدا ىلا فرعلا هذ وأسي)و دأسحالاد كرملاب'

 اخترت اجاوؤل تورمزابو مكلس ادوجوتب نم نيلاو هامثعا تلق ل5 ريب نبا
 ةناككرم هزه ايشبرتومرل جانبا ايلاق اهخرتو ابهتكت افعال ةيا»
 ئلب رع سو ميلعم»ا سعينا تااسامي لاةرمجنرع اسم هاوزاح أسهنمو
 | هي» كييككداقد قرصؤ هحبصأب نمط ىح ةاولوكا رع هتلاس ام كا
 اهني قتلا ةروسمتنايخش ثبداحا هند أنما روسيا هيلا فيسصلا
 : ثلا روسلوا انهثحابا رشعاومح نه اعؤجرم] دلازا وش حبسه هاوراه

 و نإلا روس وه رخاواارثسلا ارق م عطنع ظنت زؤو .لاجررلا نع ىدع
 وسل للسو ,ىلعررد'ىل صرت ارق ص تش اه ال احا تال د :لع يل ارإ)ر صصنملا

 نأ فارعالاو مفي لح ثيرح ل اسهل اوتار او ةرقبلا عروسك عريدع

 مصلاؤ هاك ماو اسلاىدن حفارقد بززعملا ذ اهالقرنل_قرأذملا مين
 هندا ناريطلا ور .مورلا مكره هلعط مت نذل ثورطوروعنومرك اذا تح
 اهنا راهم ىررم اناضال ل نا لهو ليزغت ملاو ميصلا غاهإرف
 انتا ةبطنللا ج اهورتي ناكر لدسح مج شرؤو .هىمبلا عبص | هئرتمي
 ىلع ةكعاهرق با يعصلا ف ياو ئحلالعا هك را مرتحو كدت
 .|ديحلا حز مها هؤرتي ناكرد ملسونع تبرشكاو اهرجاؤ دج” انعكلا
 فصلاو ةئهلا ةءلص و |هّورشي ناك لدا ,ءاسح ل موتش انملاو ةئمملاو

 اني: ىلع اهارذ ىلسو ريل ره مصرا ١ مالاس د هدد ىيبح رع كرما ثا
 لو ميلهرسىل صرت !رقل لب لصعل ا "لس ىشبروس ذاع خيوحملللا
 اوتيل ةباهصلا اد اكأمو يشن أها بت نا ىلع ربالهصإلا هرهرر رشم اهل
 ودا عل كي ذ ملط _ؤرلاخ لع ارتد مللسو ميلعممىلسجوزملا اوممس ابيت
 نير يرط نم ضحاصملا و دواد ىلا ارب 'مجيزحا اه كيد لعل كش يشد
 ثد احلا نا ل5 هرب)لرعسب نئنلا نب هلدا نوعلر» داع نيروجاع ةادسإ

 نم أمتعمس نادره لاتف ةلرب ةروسرجا م تين, نيت اهل مج حن ١
 ًاميتحمس تول ىبهشا اذاو علا أةييعوو مسيو ,يلع ما لسع سا لوسسد | .

 روس اهرظناف مرجلع قروس ابنلجل تايد ثالث تناكول لاق مشد
 ١ لد اك مث/ا ارز هرهاظ رن ا__ل 5 أهذا غلاه وتملا) ادارملا دره
 أش اواسنب مل م١ رع كر ايخالارياسو مهد ابرتحأب مروسلا هومل وي
 أضنادواد فينربا مجزحااممضر امي بتمل5 فئتوتبالا كا دم



 يمال وبمن ألخ تارتلا اومج لا بعكثب اه رع هيللاجلارفإ قارط نم
 !ىنبظ موتوغي ال موق ماب موئلق رد فرصا وجر ؤدا م ةلرب ةروس غلا
 ل | 5)رلسساو ميل ها لا صرع لوسر اما_ج) لأّسخ لن أمرثحا اره انا
 بيرم مرتعو ل م_لطا5و « قروسال ارا لوسد مىءاجرول نيسا١ نه

 الو اذ كال رم“ أي مل امل ملسو ميلع رس: لسعر ملا نمره انروسلاو تايالا |
 بج اورما تاي بيترتركموبارضاضلا_لاةوءامس الب تقرت هءانأ ٠

 أضيا لاقو | نكرم را نك هيا اوحض لوتس ليجرمج ناكرتش مززل كحد |
 همسمتأش اباد ههاملزناعزلا تإرملا مجانا هيلاب هنن عزا |

 تاشرالا هبسي_وزلا ان هوشو هلوزن مج ءتورلات متر الو هزعشت لو
 هابئكرت ناو هضسرالو ىّلن ,ه صقل مل منو أعمى وصغ هاوحىزلا

 سوسلا وانه هإوسر ,ىلع هرترو اكن هدا هرظن مع تداد هسظند
 لبونلا نع تطسض مام ناو مرّمه هزمرحا لاو ىلحوه كال ذ نم مرات مل
 تطضام |مقاوم تفرعو أبهضإومو ةروسرلكرع) بيز رإسو هيلع هددا
 هيلا صل وسلا يركب نك منا قاتلا تا ذو تزعل سف هلع
 لوس لو رحب مالا لا كلاذ لكك لق ابوك ادا نكي عبوس بيرد ملسو
 لا سهو نيدوز رع مرحاو فرقا خذ أشلا!نهو_لا هسفش كلذ
 ”0ل كيرلا نوه غطوعمسل اون اكأم لع ثارغلا ىلا الوعي ايكام تىمس

 م«امعرسا وعر مياهصلا ةدما حرش 2 كونللا كاتو « لسويلع

 أو دار نإربع نم هاوي ىلع هدا هل زن اع نإلا دارقل تيتشدل! نيد اوعج
 3 تك رتلظفح باه لد هضم باهذ فوح أيش هنهاوصتنوا| ٠

 اورخحاوا ءايشماوهرق ناره نغ ملستو ميلع بسال صمر» لوسر ود |و حمس
 قر ناكو راسو هيلع مال صيتنا لوم دره ؟و نخاي مل ابيت سرا اوعضود كف ٍ 1 2 7
 ىلع تإرتملا نم هيله نش أه ملحد مب اسجل ضلي سو ميلع هايل بص هدد
 ثايذ لح هايالدرجج بق وتم أنؤحاصمو نالاوهر مذا! بيتل
 روس ذا نك 7 ي) بع كت يام نهادا نب لكل وزح رنه همالاعاو

 هبي” قال نحاو مضوم ىف هعجج 9 ناك مدا وصلا حس نا تي ١
 ىلا -اجسداهلارث ١ بكمل !له لع طرا جوللا ىف بؤتكم هدارملا ناك

 هير لوزملا بيترتو جاجا نع اقره هلزعي هداك م ايليرلا ةكيسللا
 يحض وه تايه موو ىوبسلا بنترعداصملا نبا _ااكو موالثلا|
 ما اوحض ومد مللسو هيلع هدداىلب حدي لوسد ناك_دواب داما

 بيلا اراب ّسااوسملا لقنلا نم نييقرلا ل صحراذو ١ نبك منصوم غلا نك

0 



 |انإ#

يملا محا امو رلسو هيلع ريدا إسصسا لوسر مودل ره
 | ةدضو له زب|ر

 و ١أضياؤ شق توه) نو وسلا بيتش اماو للصم نييصملاف.
 ىناتاد كام مهم اشبال خاروبرف واخي اعلا ند تجب
 كترهرضإع ارسل مج_سراخ نبا لاق هيلوؤ حا غرك |

 ىهاز م ثراتملاب اههيقتعتو لوطلا مبسلا! مج نمتكر وسلا غيث أت اهقرحا
 خسف روس ل تم ايل محو دحاو ١اهاو : اصلا هتلؤز_ىنلا

 أبهو مروعا رع يرعج مريخا ام رثسو هيلعرسا لصوت هالؤت
 نم ريق روسلا بنتزت 3 نلسلا ئحاصم نولثخ ١ كال زل مب لدتسا
 لطزملا مف د غرشرملا مح ءازقا هلو ناكر لعن يسمو هد لوزن الع أسهتند
 تبيعه لاو ناكو ضدملاو ككارخجا لا نهد رسوكتملا مث مث
 اهل نصها نكو يرش فواتح لع رمعلا م اضل مح عربا دوعسم |

 | | تعيس اعزب مس قرط نعحاصملا ف هنيشنا ند حجرحاو عرتعد
 مجري رحل ساني نإ امئع مهما لإك_هترعلا رجول! انين انابح
 ” | مشلجب (مهنيب ل صني لو عبسلا ذل ,:ىتبلا روسو لاضنالا ةروس تل

 نركتوب»_ لاك ههياوفدحا غرض املا ىئم تع اجل وال بهذد |
 تبرثعم مضي ىف ركز مث ايلبرلا سلا ءؤك ثارتعلا هسا لنن ١ ىراشالا

 لبربج قود و سكس ابوج ةيامد ثرجرم'لز ختم غروسلا ناكذ
 "اش اكروسلا قاسنن اخ تروسللاو زالا عنعوج ع رس وريلع ها ىف ستئجنلا١
 أاجيخاوا عروس مرد نف رسم ميلعمس اى نمل درع لك ورلد تايالا
 اىسلا بيترع ناهربلا + ادامركلا لاقو ثارملا ظن اهتذ
 ىلصص ناكميلعو بتسلا/نهرلع ظوؤحلا حوللا آل هددارتعوش !نكه
 دعو هنح عرنع مت اداكاه ةس لك لم ربج- لع رعي رجسو ميلعس»
 | عت او الوزن تايالزحا تاكو نيترد' اه قؤ ىلا ةندلاذ هيلع

 ثيلاوأمرل ١ كيا نيب اهحضد ناد بج نم اذ هيدا لا هيذ بوجنت اموي
 ىللا طيونحلا جولل!ثح مترحااو ل يجالو ١نارملا ل نا ىببطلا اكو

 طفحاصملا ذ تبثا ُج حاصلا بحل ع اقرت لزن مخ ايئرلا *امسللا
 ناهيلا ذ ىتكزلا بلآ طونمحلا حوللاؤتدثملا مظللاو فيلأتلا
 ملاهي الوتس فاشل انلكاتلا نال لظْل ةديقل وعلا نس شولانملاو
 آ اونملا اا نياهلاق انشد مث الك مق انهو «لوزن باساب ميسا كلذ

 | ثان ملوق مد متو ميله هسا عرلا ح تو ممش ا اياه لع حاسما ١
 فلوق ثيقوتب ىهله ثلا ف علنا لاذ مهد أ يتحإب وسلا بنت زن



 سمح نإ ىلا مكبسكر ظنا ل احم هن مكر ثيحْكض دأنسا نعول
 ردا ط ضوتملا )سرع ىلع هدازملا داك خرملا وقم يبلا جاد نيب نل آنس ٠

 كينريل هارب لانشنالالا بيت زتل'نبه لغرت ايدو عروس أ بترم لاسوميلع |
 ًأاهيترت ملعرد داك نوسلا زم !ريثك نا ىلا ةنطعنب١لامو ىانضاةناهع ا '

 تن)و ل ضمملاو ميمهاوحلاو لىطلا ميسا روسو ,يلع ره لكتصرت أيح و
 ضخت _.!اةو ىئب ةمالالا ميته ضف لد ابوكب انا نكي ثابذ فوسام
 ليلق ازمه سو هيطهنرب' هيلع رن امزكأب ننشر اشالاريبنلا نبا

 تنارعلاو هوبا بو هزلا اوفا مكؤفك ف ولنملا هل ىرجيانا نكمب !

 مستو ريلع سا[ صا لوسر كس يلاخعرد رجس كين نو ماسه هاؤر

 هيلع ثا هشو هولصم و همس قانا ةاور هي لوطلا ميس ١

 د ىعسج ب١ انع_كر الا عدو 8 ”ةقرذ لصئملا متين اك مولاسلا

 فأنسلا م نبا اينباموهطو مومو يكاد لش مما فب لاق ه١
 ىراذلا ىو اههبترت ىشبسا ام اء اهرك ند ىدولات نم رفتد لوال
 ثذل مث هنكمج هليل لك هش كلر عولاذ» نآكرلسو ملعرسا ىلضص مث

 نادجارس | خيا ارغمحوب ٠لااقد نيت دوعللاو سحب ساوهل5 ارعذ أعبد
 ثيبرولرلسو هيلع ردد ىلإ رم لوسر خ سيك نيل نه يح رموسشلا شيلات ثلا
 اهازطع لري ثيردل ارم لا ثيردل مبلا ةارؤملا نا ترطعا ةلثاد

 تول اركذ ره ردو سوو ميله سا لوول درع ذوح أه تارتعلا فيلات“

 هدا لوسر ظظفلد ثييرحلل نه «احرق نا دحاد روث لع نيصملا خمع اينو
 ايوسل١ بجنرتر اصلا ب١ أقو ادارملا قيل العر سو يلهرماىلسص
 مب بِزترتر جنبا لاقد ىعدلاب ناكاملا امض وم تايال مطود

 ىلع ل ديامولا5 أيفيقوت هوكيح شما ءأرظسدا ابر طجراعروسلا
 كارا سوا ىل نسوا هرغ جوا دوباو نج١رجرحا ام فش ون ًاههيترت انا
 ظلااؤف هيذه ثيرملا ثيقث عارلسا تيدا ىذولا ف تنكلا5 نمل
 جحا الحا تدرأ3 نارتعلا صرف زحلع ل رط لسمو ميلعس لسكس لوسد
 انوبزتغ نيك ل5 لسمو يلع »ل صرس» لوسد باوصا اثلأ له هيض لوح
 فقيرحاو لوس مستو روس ميسسو رويس ومس ستحل زووم هولث م اولا 5 ثاّرملا

 اهاوعلدري انج لاك مذ قج_و نا صنملا بزحو ةرثتع ولو ةرشه
 ديرما لونا وسر ديول خ ناك منام ندصملا ظوهاه طع ربوسلا بيث لن

 فراغ ص اخ صلملا بزح خبره تاكدزلا نر محد بكا لسو
 اكو ؛لو تير مماوملا برك بشوت لع كري اهو أ_تلك هارعاه



 نار ضاعوماتملا هاكح هبشايلا مجالا ثيرطكولا ىجيواملاهازعأ

 بيتنا ناكولو أير تا امنا عم, طب: صرصترللا سطو !ومشملا مبسط
 , | عرششي ىزإ او صصّملا نعرسط ترحاو ؛ واو ت |وهسملا ترك ابرد اهتحا
 ١ هءاربار) يق ون أبيت ريروسملا ميج نداوهو ىقيريبلا ريل! بهذ امر يضلل

 ىلع 4 لو اروس ماس ميلع ا ىلسصرمت رعد ل تسد نا عيشي الق لاشمئااو

 تارمعلا لبق اشملا متن فيسدح درب علق نكنحو كا زنك انهيت ند

 نارجلا ندأ يبل كال ذ لشد هل ملف بجاوب سبيل نازتعلا خر وسلا بيرس نال
 ث اهلس اهب هد نبا قيرطنس طحاصملا ب انك هتشانبا جحلاو
 لزن نقو انامل او ؟رممل١ ثمره ل لأسد عسر تحمس لا#لاأم نبا

 ثلاو اتمرق لاّمف ةنيرملاب اتلزن» انو مكب روس نؤامو مضد اهبلبق
 لاب ملل ع معايتج د هيذ همه ناكحو مب هئملا نم عع نارملا

 | ابقوا لوطلا عبس ١ هك سم اخس هنعبل ا سيدال وربما وتضم اند انس
 | اهمواشماو لكقب جرح نكت مع اح] 5١ نك ه«لرب اهرخاد مرمرلا١

 |. |19و نياملاو اششلاو ادزرخلاو ةرتبلا لوطلا عيسلا اق سأبعنبا نع
 | | ةحمت عياقرؤ و .اهتيمضف هعب اسلاك ذو ىو ارلا لاق فارعالاد
 | ١ | ت1 شوو اها نيبجترب درعسو نه اج ع عرتعو اح رلا نبا لنج
 ا 7 'و ثنا امملا ماهم ياوعشو لوم عوملا و همم س أبهنبا نع

 | هيما دير الى هج تاكا اهتيش اهنرل نيكملا اهيدام
 ١ |[فوانكتلا هاكحربحلاه سبعا ١ نهج لاشمالا ةينشنا لاقو لكياواابل
 ا وسلا يضازعلا حاقد صصتلا أهي تين ىلا ةروسلاا املا لا لقد

 |  |ه89كبوكملاو لوطللا ىنشبب اعرلكا تش اه ال من١ تنام وك١ ابعاتلا

 اهاشلا وام ]_لّصفملاو مرت امه انلا لعد هلك دارتلا لعولطي
 «.إمسااد روسلا نيب يلا لوصتلا ةرثلكل كلا نب ىعسروسلل را صو ره
 | تخىراخا ا عفرا# أض» كدحلاب مم انو هيد خوشللا ةلتل ليو
 5 سوس هلحاو كيل اوه ل صنم اميوحرات_عزالا ال اك نيبجتسب ليعس
 كثببرحل واهرخ-ا الورش عرف درلع هلوا غتلتخاو عازثالب سانملا
 لاننا كلاشل) ىوؤملا دعو تارحلا خاشم» اسست قباسلا سوا

 تاب لصف و أ روس غيبي لصف لب هالو تادهسملا برت ملو ةريس وطنا

 . |فيصلادا نب تن كد كح براد مباسلا ئصلارسدأسل١ تاذاصلا

 :/ | ةىرامريا لامها مثلإ نماشلا هيبلشلا لع كت ذ ىئملا
 ا كاملا أطوملا غيل اما خ ديسلا) با هاك ..رجزلا مسانتلا) هيبنسلا حرش

 نام“



 لاو ناز وجلع نبل مك سارو و .دوسلاب حصد ىوساداضتاولوق |

 لاغ» مشوي مح ياللا م ئارعا) ماضل ث هزرعلا مح اسنه» ٠

 درع م 5 ١ م دكاخلا من ثتايرازللا ّمروطلا مث هيثاجلا م '
 توما ذا < ةمهعلا مئيب قا ال مع عبول ؟ استني مع تدالسيرلا م ْ

 أن وس م ئيصلا هيلساخلا مج تتلو مسا جيم مع ةكر أطلاو املاك 1

 فير ! نع ةيلمت د حاكرملات ب هاكج عيسرش ع هداحلا تأشدال
 اه سلصن ىراتلا اداب هج د باطلا هاكج_عخلارشع ناش
 عبسلا منإلملا ني صنملا ركت) جزم  بعتإللا رابعو سركتلاب ةروسلا
 ملاوطف نعجن ارلا5 نأصقو طاسواو لاوط ]صنملا تت اف نيخالا
 برقا! نه مرأصت ام)رملاىجارللا أبنهو ىلا لا اهتم هطاسودو ممثلا

 مث اذ ع ضحاصملا ب (تكذ. وادا نبا جرحا هه بشت هول يقام
 كلو ]ضع سيل ادازمإا و150 امه لاتعمل عرعر كذ ,منا متبل ١رع

 اري صخرو ةيلاعلاوبا مهم طعاج هاذ عركرشو عربمصو) ةربصق قروس
 لول لاك ةيلاعلا باو نيريسم ردا نع (ج وحلو دوز دولا نبا عك
 ةريسي روس سو دا فالف كيلع قدس لوسي اك رناذ مفي ةروس
 ١» انث بوعم نب نيعانا فتحاصملا باتكذ هنشبا 'رازاق ةرئاخ

 مث ةربلا غ دمجلار ا نعسدنيلاتانهلا فرك ىنمجوبا أس دواد

 عشنا هش نسال مش فساد مش نا رشا خا ميس طا
 نقلا مك ابيدالا مت هبط < مح |ىلوا ضارللا م لشي ةرسا قيد مع باؤحلالا
 لئسغلا رعشلا مم دفرلا ع انس ملا هريس اس قالا

 مد يرحل م (ةقرلا مث وسع م رجلا عرس مث ص مث تاذاصلا مث
 انلسر اأن ١ مب مديبملا مح كللملا كر انت مث رابهظلا م ل ترعلا م خلا

 لاس ىثلا م ىلا مغ ةضاولا م عملا مق م ناح» اعف
 مشد ناتل ل ناخرلا جم تبق ١ مث شددملا مث لتزملا م لطاس

 سعمت باننا شتاعزانلا م *اسال يَعلطاذا ىساجراع
 مسا ارم وس 3 نيملاو مع تهشم هايل اذا مث 0-6

 مقال ربل منع لج بلا مث توفانملا م تناوب م كد
 مد أه اهو سمتملاو ُح ةدر طل هامل مث لمللاو ع نإ بلا انام

 شم ماتا جوش ملا ثلا ني دلرق: بات لا
 كاتطعا انا تارا فراكل غليفلا مت اأيدانلا مثد تازلز

 ظ اذا م ةزهلكايد عارضا ةدوس مث ملالا قروس  صعلا مث نش أكتلا



 قلذلا ث لممدلا تبت من ههرضد «اجاخا ع دود اكلات صرلتلا
 ضع, نإ مهأذ نب نسحلاودإ أةرمخ.او أضيا هناشما نبا تسل اق رس انما مث
 , تيولعانث ملاسزب ليسا نب نهم اش مرج بوم نبورعنب نع
 "تورد ررع ئسعم ئيل ان: ل5 يملا لبن سرج نش ىاطلا ناره
 سشوبو عري املاورمأخنالاو فارغالاو ثلرمتلاو أسشنلاو هرقبلا لىطلا
 أمشامو لين ارس!ىئدو ثبلاو طسونو دوفشلو لخلاو هارب نيملاو

 هصولاو جلاد بازحالا ىنأشملاو تأق أصلاو ارحبسلاد بوس ئملاو هطو

 ناك رمل *لرسد و مورلاو توبكنحلاو مو لأن الورؤملاولمهلارسطو

 نلاو اد اضلو اورمكث ب للاورع و مهرباو ت؟ ولملاو أمسو دعرل اورج ١و

 هي اجلا ناقحالر قسع حو مروبل اوقرح لاو ار ىمملا مح يسع ادلو

 قولطلاو عروسلا لي نئتو ششلو أدم اذا تأ:يملاو ناخيلاو

 ةوجلاو ضضانملا كءاحاذاو نت أاغتلاو كرأشو تإارخلاو ملهلاو نو

 ىتمااجر ايو هندجلاو ةلدأجلاو انلسر» أن او ىلإ_رجدالكد فصلاو

 | املا تيزيقاو تاير ناو رجوطلاو يلد ررعالا لل صطملاو مرتع ل
 ربوؤطملاو لهزملاورشرملاو لئاس لك اسد تاهزأثل او هىقاولا و
 تداسمسلا !ذاو ادول«أستد مند هه ايل او تالاسلاو الشو سبعو
 |ذاو جوربلاةرجيلا9ليللاو مسا ميسو هيشساخلاو توطقلا ؛امسلااذاو
 تمايداعلاو قراطلاد ٍديعلاَو نإيلاو كبر مسأب اه او تملا ؛[يسلا
 6 نمه لكل دوو ناد أهادضو سياسلاو .ركب لو هعر اّملاو تداراو

 رصملاو تلزلز ا ذ١و هأئملزن» اناو مكاىلادلثدرق فلئلو رت لاو
 داحس) سوهو تبتو وره اكللا اها اب لقد رثوكو رداضن ءاحاذاو
 درعة رشع مسأتلا خوملا ن أت ذوحملاالو يلا هيرسياو حرش لاو

 خاجاب هروس قطع عنراو رئاق عروساما مورحو ا عروس
 0059 علحلو عروس هاربو ل ثنا# لسحب ةرلع شولاثو لبقو ب نتي حرم
 ىلا رع جرحاو عرحإو مروس ه«اربو لاضنا/ لاك قدرى ع جشماوبا١

 ناتروسلاو ةروسرتا ن أّيروس) هءاربو لامفام ع ىنللتلاسلاو احر

 تايفس ى تاجرا نبا هرجزحاو هاج زرع قدرا وقل سل منو
 كانو يبرم لب ادا نوت لاق يطب نع شم نبا جرا
 منشد كنولاسي نعال مججتلا نجلا هدا مس امو بلاي لاا
 مط موسيلا بج عبد ةلسملا معم رؤرطلا اتش
 نبا نيهصم ؤ.ةءلربل ةّتبأث ةامسلا نا مانقام بحا ]منو اىزمدلك
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 رلاد مل ةيرمسالا نا صدعصلا ىريزرسا ىرؤشا ك5 ابرق رو ناك يتم

١ 

 نب !نرغ فم دتسملا قو [سهخ اهب كزنيرل مالسلا هيلع جريج نال اه
 مج نجلا سبب ةارب ١ تكي ل ل بااطو!ن يلع تااسالا5 سابع
 طقس طئس امل اههلوا انا كااه ثبعثو قيسل اد تاز ةءاربو ناسا و لاك
 نييعم قو ابروطل ٌقرّمبلا لرّس تنام تبن لاي ةأصسبلا هىه
 نك وو نبت وعملا سرك ل م. عروس ةريص تش ١وتث أخ دوعسح نبا
 دولا جو وخلا مادلاو رود روس عرخا ذ بتكال ةرلع تس ىلا |

 ب 15 هزنهصم ل يعرب ىلا تكل اق نيس ثيو رع
 اناهجتركو هوعسمن ل .ريكرتو نبخ كابا ملل كييمتلخ ان كاد
 فرط رم أجإا  نااربطلا ججوخلاو نييثوعملاو تام يع ين

 تاورتتس تولت نبخل القوت يضل سس سل
 لئعلرراو تْليخ اجيررعا انااا بارع ىنا ببحلع الخام ل قرمل
 بل طول نيىلع هله ؤلعرول و كاوا مقيد لقت نم نازطلا تعمج

 20 امرغام مللسو هيلعرساىل صديد: لوسر هأيدام لع نيروس ْ

 ملخغد كلزيكذولو يركشتش كيلهونشند كرفختسش د كنت انا ميلا
 دوف وشد كيلاو ىريشاو [ضد كالو شن علابا مهلا كري م كرتتو
قامو نجر انكا أب يلا كيا ٌنعان١ تا'نعف أذغو كالتحر ىجرت

 ْ 

 دام نب ىرص نعاطغ نع بيل نب ادخل ولا أر فس قطره

 مهلا [مانا رجلا هددا سد ل أذ مرر اج تنش باطلا نب ىعزنا
 كمه كريو ملغ و علزمكت الو كيلو زثنو كرطتسو كزيوتسش أن

 ليئاورعصو إن كاو نيش ك أيد ميلا ميدان مولا هن حسا كره

 لم نو اهكذ اد كذا نعي ن١ علب نع_سكو كتهروحرب لوالد سد

 ٠ رباوصلا طعم ىوصم دن اًوروس ام ةلمشبلا ةكح يجن ١لا5

 0 بارا نع ةالاصلا بانك عزورلارش جدع 0
 را جرخلاو هزعصم3 امهتكد ناكر دو اهركنذ تيترىسلاذ ترق
 5 أنا كراملا نيس البع نع قزف رملا ليحسره ن١ سيلرضلا

 ىاةارو سابعا نديصم ولا5 هيب رع نجلا دبهزب سادبجت#
 كرفختشد تاليختس اذا مللا رجلا رمجرلا هسا مسج ىو
 ادع هدو كرد نم كلمن و ملخخد لغو عزك الو راحلا كيله شنو
 كرثيبوجزب و كلبا نعت نلوخو ىىسم كيلاو يس اصم كو لرخا



 اقاعب ارنا نع ميما قزريطلا جرحاو ولم |نكذا كلي نع نا
 تيتثابمارعذ ضاسارط لرسس١ نب لاجل ريسا نرلارب هلرخا١ املا
 لوادوادوبا:قممبللا جرفحاو كرذحتضو كنتم انا تيتروسل ١
 مها لجو ثبلا إلخ كلل نب لزث لي سبجاد١ هع جا نيرالا خر ل يسم املا
 قلي تناك | 20 ترمالا امم كاري «لاوق عم ةالاصلا ةيوهو راسو يلع
 5 سوس قرير تس منا ىو! ندعم :رغع |جلافن نك هل #اسن# ضد طع
 اوس هرخ شينرق ذ ولن مروسد ليلا عروس لاق ةرشع رس ند باوصلاو
 ثايب ىباد 5 دا صار طعن ع ارّملا لاح عوأ خللا كلذ تند عرحاد
 ”داه ماك يرح ئم اه اربطلاو كاحلا هحزحا امهوريو تلق اضنا
 ه5 ثيرحلا بل أ شيدر مس: لضخ ل 5 رو ,ملع هدد ىل سكس١ لوسر ند
 فران ضرع مح أبمهرك ني ملامارتلا *رم ةروس: مهي لزثا هسا ناد
 ةربوس حرتش ملادون الا مدا مرض نع ليزجلا لهاك ىو شمرف

 ليزا ررع ننرغو رو اط نع هريسشمت غم كارلا مامالو ]عند ناحاد
 أهدرمت ةروسل» ابوك_وَصْع ازوس تاما بوس نفل لبق ١ تداخ
 5 سوست لقسم ظمع روس زكا مر اشامو هننا تنأير م مياو ةريعم

 تياذف انممالاوحا نع مجرد هءارب عروسو اتصف نعمجرتت لسور
 ابشن اراصقد اطاسبو اول اوطرموسل٠ تروسو كلا ةريخر لا ممارس او

 تجارب لوران شوكلا روس أسف ناحخالا طر ىيرسيل لىطلا ادايلع | .
 جيدوتد ميلشلاذ نكح تانزا تريظ م عتبلا ةوسناجغا ةزجعتوشد |

 ه دابعإلع هدا عماري سبت نقم ام ملا ناضل اروسلا ص لاكط»

 تنال 1ةنأذ ناجربلا اكول بسلا م انكي
 اره تزعج وكت م أانم) اهرحا نيبجو تمل كانك ةئلاسملا ناكل

 ىردذهزل رك ىكد ظفدلار سيال اهنرخاما» بيتزا و يفنلا ةركح
 أ/0كىبطظمتو نارملا ل بضعت ذعر اولا ثأشكتا ش لاثف هئلا نيام

 ىلا هاحواا اهو يون او ليخيالاو ةلمقملا هددا لن ١ تلا ننكو ةريشك
 اس ورصلا ةشرم أياوبا ميتتكذ مجوننصمللا بويو وسد مث أ بلا

 --ااد اك أنصاو عازن١ تدي تونا | نسنجلا نا يهتم مجازعلا
 نانو وسةخاذلا_هراتما عنا أمد ارحاو أجاب تبوكي اند نم يلا 3

 هنس ل يصتفارلخثجج و هل طش ١ ناكرخايف نخلا ل ب تكلا نح
 . . | ان واؤارممطقاذا اسماء[ ثدو هلوطد باتكلا لعرّمس اد
 ' | اكاخاو ؛[لجا تارتعلا رجل نمو سسلا طشنو مع علل ذ سام
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 مقعبف ابشن ةلوتسم أ
 2 ١ غوسلا فرحا 3١ ظحاحلا ند

 ظ 0 ةرونب مش عروس ينال غراما اور ذو دودح
 بوه نار ارح كربوجلا ل5 فينصنلاد رمل رماخاج هدزج» ىألا درعا

 منا طا تانك سرخا ا

 لجتلا ناكر نا ثيرحهزمو هطنحام عراع

 اوس هالاصلا ث.ةزرملا تناك مت نهو أيش ىجس نجاره لاو قرمملا «ارق اذا
 | ةمي الهدر ياظنلا ل اكشر) وحر ا بسم ليصمتلا ١ ١ أهنمو لصف

 نال نه ىلا فرح للا يظن او لأ مل طنحود لال ”ئايزبو ضعبب امض
 بؤصلااو امىصلاوه د.ك رن اسرد وسن نرد ىرشنغنلا عركذاهو ىلا
 ةئاجمورلا انا ترن انك اق ةدأتق رع متاحا نبا جرا راف

 الثرطي ارذالو مارحالو ل زاح هيف يبل أثث ١و لع اوم اهلك عروس ابوس |

 ةمالاعلا الصاو مروس غر جر رزه مطتمو رهو ذ اسرئتولو لج حرم

 معاج اجل ةعا|مللاوا قررصلاو لصملا تمزلع أبنا كلم ريدا هذه |
 اه ىبامو البق مع ةوطقن تارّتلا ص تطف اط يال عراه هاقو ةزكأ
 ليصل ع ةمالاه ملل ,ب تيممس وسلا حرتما دورعجلا رح قزحاولارفلبقو
 . | امل ام عاطتضاىلع ةمزاعأ بم لل يقو أهب ىر تيما زجغ ىلعو اهب تلا ع
 قر وجان اهص|ضعن د_درحاولا ل أكو مره اء هع |طتناو مدلكلا م
 هيلعره ادرو نرقؤملا انا لول ةيايام ملقا رمت لوتلاازه
 هرم ملوقالا ا اهرحو ىه ةلكلعا زا ئفارلا ورمى ب١ ل أكو نألا

 وسلا عارف نكد رصدلاو يضلاورخيل ولشم اجرب هينلب عربع لاو
 تسفيتونب لق امر نع اهرع سرزع

 الاف لاق مروسلا ررعك عوأشملا |
 فىزالا م نلكلا نعو انارعلالو) غاهرجا_عزالا مولعا نع أمعاطتنا

 لشمر علم ريع اهربع ذا هرجامو اهلك معو تارملارخا حل (هإبق
 تاي قدم نل١لاقو قيوسلا تجيز ملاانابعو لاق كاذ
 - 5 تعتد ثيح ةيا ملا !ودعركزل و ه5 سارّصلا لاجل قبق ن لع
 ادرج لب _رسنو هطو أمجروس ْذ ميا مح اودشو ىلا ورملا او دج لذ
 نم عردسؤ رجا هحرح امشوت ,نارلهل دياطو حلم رسط

 رز نع جوها ز) نب مداع قيرطعأ ٠
 فاّهالؤجلاك محلا اره نين واكمل عم عروس راسو هيلع سا ىلسصأ
 يلزم واللا ترمس ميا نيث ول ره شكا تناكأ الا قروسملا تناكو لاق

 : هيله مسالا كيم |ركذ ىرعلا نبا او

 فيشوتلاب لع ندارتملا فورح نه ف

 مل !لوسر ارق ل5 دوعسج ارب ١

 تايد مبس ةئاذلا ا

 جك حج
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 هما

 5 وس نم جانحلا تابانأرشسلا ارق منا عضو ريا ند لاش كلملا عروس و

 لدوطر,ت ايا ضو نارعلا تولاضحمج رم قاما نس نو لاق تارمعلا
 1 اجوكي اه هذهو مولكلا ماعلا ىتشراه هنمو مطعش اه هزمو نيصقو

 ىلمجترلا نا روم درع طلاس ١ فالاخنا ببس هرمغ _دأقو م أنش
 لاصو ال لح ذا فيولا ىالارع قروب فقد ناك ملسو مبلغ هدا

 نبا جرا كو ه]ص او تسيل اهنا) فئنيح مهاسلا بسعإ م أملا
 ميل ا س ارجترمد نع هيبا نع اطعند نايثع قب نط نم سيدىضلا١
 ترحب مب) ةرثرغ تسو مي 1من امتسو من 'ىالا امس كازعلا ىذ

 | فرح“ امس و فرح ىلا ءدورشعو ثاللو فرح ىلا امل تارّملا

 تاازّملا تايادرعنإ زعاومنجا ىايلا_ ذاك أرح تنوعبس/و لحما و

 تم مهو زي ملا مهف كلا ؤ لح دار أم اونلتخلا مت يأ فالا ةنسم
 هرثع مشو بقو ورلع منراو ليقو تايد ميداد ميد أتماهو_ااق
 ' | ىلجرلا جزحا _تاق توثدلاثو تسول بقو ثورشعو سول يكد
 ناليمنب تزف نع_قبثو نإ ض رطل قرط ره لاو درزعلا لزسه ؤ
 نملاو مرّ ىلع نجل جرد أهوجرخر ابعنب ل درع اربع نب بوعي نع
 مضأ ةرطط تسو من١ أكئاحو ما ىالا هةيتشر ا ةحرد ميلك

 نسا هرج لا53 ضيعلاو ضراماو «امسلا نيب امرا نوه نينحجر دلك نمد

 . | اهم ةشئاد كيرع_ سقيا بعشلا ىقو تيب بانك ن يعم
 'تانعلإ ]هلا نم ةزجل! ل خد نيف هدازعلا ا درع ةزلل جرد درع

 «محيحلو داش هنكل مه داتسا قأحلا لاق مجرد مك ف نسيلخ

 مساربعو١ _ لاق اذوشوم اهنهرحادجو ره نإرعلا تإحطر ىرجال
 ىلةلعةفلاتخا درعلا خداشرلا تت نببصف جرش ل ىلسصوملا
 نادرع بث دملالهألو ةهوكلاو قرصبلاو مأشلاو ةلبرملاو ءكمل ها
 حاض نب هبيثسو عاقعتلا نيروزي ضمج وا درعوشد لوادرع
 اهاؤ ىدأضدالا سدرك ى با نب محب ليعمسآ درعوهو شا دعو
 ثبا غر عن عرب ثركنب هددا نبع دع رم نو دكه لها د لع
 اعاد نوره هآورزن مأشلال ها درعأماو ابك نيىلا مع س ابع

 عربحد اواو نس زي نيرهحاو نإوك ذ ند هاندا نبع نع مربيجو ليضخلالا
 ميمننب بولإ نع ماشهو ةاوكذ رب ١هاورو ناممجارب ماده رع

 ةرع مت ملا درعلا له لاذ ىرامزلا ثراحلا ني_ويع ع كراعلا
 نماجزرب ههناربع هاورو ,مب اهصلانيعانل ٌذمشملا هاور امه :ماشلا لها

 ىرصخن) ! 6



 لع وراررو ٌقصبلا لها درعأءاو !جمرا) لف رع هربعد أزل صختلا|
 ةنجرلاذاضماوبج ةةرك لها دره ماد .كررححلا جاجا نبذ ىجاعأ

 أازدد زحل: ماشهب ئلخد ىأأسكلا نيسحلا ىلاو تايزل)بيبحنبذ

 بل اطر نب طي رج لسملا وهلا دبج_إ اع إيل ىف ثم ديلا ادب
 لاجا غم نلاتخي ل مق ماسلا ترث حلال لع هدارصل روس م ىلسصولا لإ
 الاجا هيف ئلدخا مشو كاجا هل وليضتن هيف تلتخا مشو لسصتتال وأ

 مضرجلا هرييط_خرحاو باع قفسون عروس توحرا لو اك اليضوند 1

 بازحال ثوحبسو عبس ناقرعلا تورئعد ميت اعد امر ذا ثرعشو|
 9ف ةرثع نا نب انتلاو تارا نوربعو مس جدلا توعسو ثولث

 قدوم عدارشملا بوست رضملا وتس تن ابراالا ثوعنرادسخأ ٠
 .د|ملاةيضلاو تاون [نلاو هئبملا شع عبرا ضصل» قرص ثالث ةندقملا|
 فرحت نأشنام كنوشحو ةدأتنا نت ةرع تنل ميرتللا ةرثبعر حلا
 ميسر أطفال ادقرترسعو مس سيد يكل بوس تذلاسرلا هولدلثو ظ

 هشانلا مقرشعو نأنلا جوربلا تيولالثو تسورؤطتلا ةرثع ع |

 تيملاو جرتش لا هؤررصو فرخا]بللا ةمورشعرإبلا ةندرطعو تس
 تس نوزطاككا: سختسبتو_وانلا:ليثلا) مّس ةزمحلا ناش كأبماو
 اهون انو نأ صصتمل اروس ميد !زداشلا مّسصلاد ثولاذ رضمل اورثوكلا

 فكلما موس س أثملا نم هماأبإ نب اجو أملاو مط هنوككا لها نزع

 * ثنرلارل نيصلخم اء بد عصبللاو ىلا ووك! ل هارزح نبوتسو مسن
 اهيفريجي اد ىككأ ع ادورشعو ناغ ىلل ليبست نومطتتو ماشاوأ

 ملا اوصاوتو نيذسإل ف دملا ع ثدلاثرصعل) ]ركل منو ن ره نوما هددا
 ءامأذلا روس ابوعبس شرا ثلا مسصلاو نيو ابلا سكهو رصملا او نود
 . | وف ابلاسكعو مهلع تمخلا ادود ةلمسبلا كلل اوذكلارود ميسروب رجلا

 كايرو أييرف مشن رخو اهم ملذ تس مهطجو اهرغ اهاغ نملا لاقو

 امك خرب او ضرعرمل او دوا دوب او نجح) هجزحا اه لواما كومو بخت
 5س ميلعسا لصين ١ اذا هيزلس مانع مج دربسو ىقيطفر ارلاو ملأحلاو

 كلام ميحجلا ىعحرلل_]ناملاعلا بر هنريللا مهججلا رجلا هددا مج ارمي ١

 طارص مقسما طارصلا اثرها تيوس كاياو نرش كايا ثمينا هدأ ٠

 ميما ميا اهعطش ثيل اضل ! الو مهلغ بوضفملا نط مهله ترجل نينزنلا
 جرخلو مهلشرمي لو ميا مجحلا رجلا هللا معسل ىعو باارعإلا نع اهيرعد
 |١ لاقت فاشملا ميس يلع لاك رضوبه رع مده رن#م ىنطقرارلا



 يراها سج لاتق تايد تسره )ليف نيرملاعلا برس هلا
 تدان ارعلا ميس رو تسيلقد نحو نؤداغو اتمام هرقملا ميا

 عدنان ميس يرقو تست د سخح 0 )وحبسو“رث أه أشمل ملال لشد ظ

 ابوس أح ماضإلا ث دلنو قو تأتشاولشد ادورسعو يام

 لاطا» تسرد سفحو ناشئ ام فرعا ميس ليقو تس رقو سفخحو

 ثي١)!لشو ابزثولثو مث اه ه«لرب, ميسلنقو تسل بت سنحو نبوعبس
 ناتنثر )نقد تورتعد عرختو دنث امدوه /2091لئقد شهود ث امره ويد

 قده عسزبلم القوم كدا ورا هقول ثالكلب
 لترا نتقو ت » معبرا .؛لتد عيد ل قو نأتلشا ليقو ابوس
 لقرسحو ئاهنرولا ةرمعدحا:ل بشد ىثعف ةنأم )رسال نسمح

 تاءلشو مستلو وعسل مره ةرثع_عرمدو لشد نشعد ]شو تسو

 ٠ توتر او ليقو سنجد مجدا ليقود ن اتنددو نرقالاثو نامهلم

 مداد !هعيسرملا ةرلع [تنثرول رقد ةرشك روحو منام ءأيسشالا
 لضد ري ن اهنو من ام لق نق ناك ليقو تمسو لرشو سنحت لبق

 اهرشوو نأ تم اهلرمتسلا مندالقو نأتنشاو نوتسرؤللا ةرلعمش
 [مورلا ستج] قو مند! ليقو نأتننشاو دوعس للا عبس]بقو تسو
 تسي اهردرارطا» سنجل شو ميداو اهيسضح أسس 01201 ليقو وتس
 اقائوزءام تاقاصلا نأتنمليفد ثدلاثو نفاعرم ىضزد
 اهب نعل نامئلبقد تسلبتو ستحو ادؤاع رص ناتي ليكد ميدد |

 ا 23 القد طاتشد بواغذاغ ىضايبتو ثالثليقد داتنثدو

 مال ثدلاليثو داتا و بوست تلصد تسر قو سمخ

 تماغرلا تام ليقو منو نؤراغ فرخزلا ثدلثوليقو بوسح
 (لقو تسو ادوفالث ةيادل مست لبقد عيسلبقد تسو بوس
 الالقد 810لبقد بورا لأتشلا سخلشو مراد نونولا“ ىفاسحإل

 اونو فرحا ينل مسن لبد نائلمد عبسو (دوجراروطلا ثيسز)

 ةىهاولا تاكلبقو تسليقو عبسو ابوعبس_ءرهجرلا تأتنشا لقد

 مسن ليو ناتو ونال نيل تسليتو مل قو مشو الوعسل

 قش لبتو ىرحا قالطلا دورشع و ورح ليقد تأتنشا مس
 ان 'اجرقول لاق سب ههيثولا طر ىدحالبقو هيثرلا كرابت ةرثسع
 رالالحأل موس الو موس نب ال5 لوالا عيمدل اهل جوملا لاق سي نذ
 لجزملا ,ْزسحو نخسلا ب اديص او جز حرشس او كلذ 9 6 در اىلار أحال

 ان



 0 00 ا تامل زف روس انا ل اكرإسو ميلع د ١ص رف لاوسر نا مريرج و ) نع

| 000 
 |١ 5 ميلر | صرح لود ل5 ل5_رطدا رع محترم ئاربطلا جوحاو |

 ١ ظ متلخدا ّىحابهحاص نهتمداخ ميا بوش واذ كار اه تارملا ز ةروس
 201١ ١١ جالا م تجود أتنشا لقوككا كالا كدابت ةروسوو ,نيلل
 ١ لمزملا نيتياالاليكد )1 قد" ثوفولا حز» ثوان ل يشد ادوجنرأ
 7202000 ١ | تمرتقو ىو يلعضلل تيتياالاليقو لال يق نورتنعإ|
 : 4 تكماعزانلا ماثلبقد ثوحر١ ع ,مال ليشد اموجرا همأتعلا

 كتماتدولّشد مادلد (جوعلرا سبع ثتس لشد سك 3 ئموعبر)

 قرع عبس قراطلا سل يقو مجدا يرقد ثالثو تورعةاتشضالا|

 تيوثالاثو داتا ليقو .تباالا ل بقو توشدلثرثهلا شعت شو
 ىركلا ياالإ ]قو دورشع ءازأا ةرثع تس هو ةرثصرسج سشلاو

 ... | * تلقت عسسانلا سضليقد عدا واخالا تحليق رج
 طداوتط . | 1 لق نهب قرحا#ر طع د ةروسملا مم تلائن دلمسسلا طداوبص
 ووك له العد اهرب ىل كلل ذريزج مرق رخو أه ع هي تازن فرحي
 1 ش يدري مسنطو رمعركو هطورصملا انكو مي تعقد ثيح ملا

 ظ لها مجاد الذ م 4 ايش رجل ل مص زرع نحر نيتيي)_وسع يحاورعو |
 ااا 3 , 6 5 مز 101" ٠

 ١ طوس يقومان لولا تدرشا ال 1 ظ 00 ع كح ل < 0
 0 سطو نحو فرج لعاب ر) فاقو ند_ص)و نيل لاق ىمهد | .

 ١ نيسأيو لب امك جزعملا هش اهنولو مهلا فرخ انهيوخا تنلاخ اهنا ظ
 ْ د ضخ أذل سييلاذا متجا تيهتس اذءأي ابو ركن ثزيواانبم تشاكناف|

 ١ ْ لانكو رلا نع صا ولاد هي اخر لة واكل اىنج لد ءانهلواأ
 ها | ةاضلتخاو عاج لصاونلا هتلكأشمل مب ارشرملا هبي اي وعر له اوسمجا
 ةآ0 تمارا سيل يار طنش ءاوق او دعد ىلصيرلالاق لمزملا اهيا
 ' ١ط ىلاضلا عني ىلع رن 5 نوط وهلا يش الشم اها ابهنهرضد)

 ١ ' | ىال ةعف تقنتا قازروساا نمط تايخالد يالا ةريوجد)|
 ١ ذو يخمد ثيّلاو ضسييكو لانغنالو نهلاكد نوعاملاو مخاض اكأ ٠ ١

 ًايلصا جد أهرعو ىالا مدرع لع رترتي عر تماخ مريت ام نورعم| ٠
 ' أهله يلع بجي هاذ :كاجلا ل جنم اهرارتعا اهم هتيبشخ ماككا|

 ١ 8 : هلع اكننا 5و اه بجي ماذ ةيظلل قاهر عا اهو تدايا حب ٠



 سوما مملطا مع ل دوطلا١نكو هزدولم ركت لانا اهرطشب ناو

 قودملا ةارّملا نكت له يارخا منوك خذ ئلتخ ام تاوهو ثرحب أثيهو

 انت ئلا قيوسا غاهر تعا امو مركذ درا مورظتل حم هيطخلا

 اند اداك ملسو ميلهرسا ىلصرن ا صيصلا ىئذ امماّمم موني اهوا ةالصلا ذل.

 ١ | ىفثليللا مايق ةارق ؤاهر ايتعا ابهتحو تن املارطا نيس اب مصلا ول
 نفيا نيس مو نيبلذ املا نيتك 0 ت أيارشحن !نق نه ثسداحا

 قو نبض ام عشك مي»من اعارق سو نيظح احلا اهتلك ة)يل

 نير اطنقرل تك من اولشب |رقارعو تمن اذلا نم تنك ميكب اعرق
 دسم ثار ابرج ميا عولاورذ |أحيبسمد وك أميني زي درسو جالا
 هلاماكذ ىلز رولا لاقو اه أيس ام ابهلح قولا طاهر |شعدأبذمو تلقرطم

 فارع لاق قرا اولا نع هيلدأجو دولا اولجب امو نا ملعا
 سيول ا5 مقوس م جوربل مهضعن مم لشتشا ااو كامج_رسبل درعلا
 الصلا نا هقخلا عادم ن'الر ىكولا ةقرعدرخر املا ام هش تلال نك

 ' ايإ ثدلاش نورحاو مي اب ىزخم العلل رم عجيل اكو /تاثصنب مهدد
 0 ا ا ا

 داو كب ءاخ»ذ تادوركذ هن اك قاعد اذ ىلا كاذذ ةممظع
 ةرقملال واذ أي) مدام هاطلا ف ثيداحال اك رص نإ رشا

 اماجد ظعحم هدد مسا ثيركو ةربلا معا نيتساواو ىسركللا ياو
 تاز لاو مسارملا3 مسجلا رجزاوهال املاال ناحاورإلا كسطملاو نيبال

 بورحا | )د(حلاأ نا كرس ١3١ س أمن! نع ىراذعلا ىف مةونتعلا رجلا

 اوانق نينار ضرما او دوس رم رث امو نيثواشلا قزم اه رم اذ

 هموت نب ىوسملا ىلع فإ ىذسح شدد نب دمه مل يلا ههذالق ١
 كاقررحا موي ىسصق نع أ ربحا لاخأي فوغنب نمل ربه ت55

 ثمهتو شضاو أن مصق حت دارج انعم أهو تنوعا لجن اا

 تارّملا تاك وو دعد ] سصق لالا نع أّمم نينهاوملا ونت

 مد امداد ل شو هلك نمالثو اهراو مث احسست درك نعلا نيطبسو رويس

 أو هيرو طنلو ناجحد مقِتمحاهل تكا هنا تن كت ادع ضالتخإلا بيسو ليف كا ريعريقو !يوعبسو عيسو ادأتئاعد ليقو هؤوللو عبسو
 نبانغ موتو لصق ني اولا رحاربتعا الملا” سلك نير اج اهنمزك |

 كاطالام عهذ ب أسيتساب لأشتشامد حالا ه١ هيدد ورح عرس ابع

 الثالا:ف اضدالا نعد تانغ ال وش د كزوجلا نب ١ ميعوتسم ,قو ردد



 ثارملا اعزؤرم باطلا نبرمع نع افابطل) جرحا فرحصهو ثرخأ
 ناك [ستحم لب اص هزرق رن ترح ئلا ثورتسو ةحبسو نرحئلائلا|

 ىلع كا ذ لحروف ثيرحلا'نجحل ىبهزالا هد ملكت_رس ايد ىا نب مدان | 1

 د لالا !ننه ملا نإ نازل ) ةوجوملا ل١ أمضينا دارتعلا نم هرمي زعتد اه | :

 نرش م رثوبر )اخ د ١لّملا لو نذ- لورد ميسو ميلع »د ل بجوتلا تحمس |

 اممم

 892“ د تل 2 ا

 ”؟يولا خوصوم أنب تكاد اذ هزم همجارد كنا ل لوتد» مسواو رأش عال ىل |
 فرو تارك ادرمل معا ال ىو |ذهسلا لاق لقد تال طبل ' نهرشمل ال
 8 دا!رلا هج كمي ب اتك ف ديط | اذ داخا ن١ كلذ نزل ءاياخارق
 رطل أبتعا ل كيد احا رهو الذ هزج كمال نازتعل و تأضتمشلاو
 هاندا ب [مك(م اورح. ١ نس اعودرو دوعسم نب (١ ىلمرل مجرحاام'

 لو فرحللا نكتو ثرحملا لوم»ال اه اشارشجا ةنسملاو هدب هلذ

 كير ع فاربطلا ميس تام هلاجر نيحل!ىملا رم هجوذ فرحزكترلا

 هفضه تارادعاب طاضدارل مظعانارعلا اسلإضملا5 اكضاث
 هذضدو_”حانلا تضملا نم تاكل او ثنكلا طاركل نع نوملا فورجلاب

 ١م مهأقم ملو «مرقو 204 دولجلاو هبلؤف نس لارلا تايلكلاب

 قلاذ هلورش ارعشلا تروس نم ةدوكذئدر تادالب هنضدو فاشل
 ةلياجلاى د ىلا رح ريوسلا درع ىلع هض صدد اهاشلا نضملا ص متريسا ١

 فرحلاب ئضملا نالشو تهمالحالاز ةريصوغو اذاثلا ىصملا هرم

 .ةفرعم ذ تاثر شمحلاا ولا نطلب رم ؛اطلاليقد نكن نضذاككلا
 لقص املا نير ههنا دبع نع ىداذبلا قدر تايد هظأذح

 ةضرإلاو مه اوت ى) بمكب ىلاو ذاعمو لاسو دوعس زير
 د اضنال نم ناثثدو ام لينملا اهو تن جابملا نم تانشتوروكزملا|

 تامركلا لة لح اوهذ اعمو مفي نجع ١ ىللوج [ععم زب اوه ملاسو

 الوه نا ى) عرعج اجركي اج مواعاما دار) ملسو ميلع ها ىلص ل ةحب
 لبا ودرس مل مجاب بقحتو كال نب اودي قح وتبي مجرال
 تيروكالملا فامضا ىونمل |صعلا رج هدارقلا يبو غاورم نيالا

 البوط انمز هرجج_شاعو ةزرملا ىف ةسايرلاميلا تيوناو تجاث
 الو لولا كير ذ هير ع نما تقرل ا مهنه نخارإد مل ,ن اره اظل اذ
 ادارملا طفح ف ممراش تقولا وذ ح صحا هوكي ول ن١ كلل ذ ىح مند ؛

 الجو ذاعهتامو هىماملا دهقد غمض نجوا ىلوحلا سل تق دقد
 تسريحت ادىؤد تاع فراخ دوعسم نياو_راتداهو سمعا
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 تباوصإل ماع أجري زدو عوظفح كرمز! لّثم ةبوظنسي دز » ناكل
 م0لانقي ناك ةبايصلا رهاب ولك نيرا نا ميوسمربب ةوزخ ذر يعمل! ىو
 تلاسلاع ةدات5 رعاضدا ىرازيلا ىدر ةالاحر نيمبس ان اكو املا

 رف ب بو ,يلعرددا إس حدرد» لوسر يس ضلع ثارملا مجده نالاهنب نس» |
 تب أ نيو زو لبجنب ذأ عمو بمكزرب ىلا ناضد ا, نم ملك جبرا لأمن
 فقرطماضي» ىورد_وبرهرحالا5 ليز موا اج_تمل5 نير وجاف
 ةجندارع امارعلا مني ملو ملسو ميلهرس ىلا هجرلا تام لاك ندا نع تبن

 ثيل ةئلاذم هبفو سلو تراثنب ديو ليجتربذاعمو | قمل وبا
 كذ لحاواو ةجرالا ةرىملا ءويصب مي ىعملا اهلحا نيدحو نم داك

 مجترالا ذرعا ةمبال نم تح اجيكيتننم لوو: لك, تن ىلإ! كون 1 ةممالا ف١
 0 مهربع همجي ل شا! لرؤيرم مزايا قمزاملا كاقو
 1 0ك لاو هيج هاوس انا ملا حين لري عمل ! هدذل كتان نكرحالا_رشن خا

 ا لكل ن اكد ب ال اننغذ دوابلا خذ مقرعتد مب أ يحلا ةرلمكمع كال ند
 لد + راناررعلا عمجرل لكن ط١ هاسفن رع ةريجاو ةدازعلا الع مههرحاو لك

 جلا ناكا ذاو ةدائلا د.اعبلا مي غولن هو راسو ميلعساىلمجوتملا

 . | فوقي كاس رشد ل5 لانك قررلا ةنيوكياس» مزل ل هطغ طم ىلا
 ىلع رلعش الان اذ هيف مل كاسم زو عاحإللا تم ةعاحا نه سد
 نك نيس كال كب مالرعضل ذ مقالا نا محط نبا نم نكد انس عره الغ
 هعرجم ظزح بوكيل انا هلك لف مل سزتحلا مللا ص لكابوك نه مزلا ل
 طفحاذ الب هىبحدرت لك ظ محي ن١ شساؤملا طر نرسل ريغشلا يملا

 ةم أميل وب لتقرق ىبطرملا ف اقو زك ذو اىلهولو بكا لكلا
 . | ةنىعهربرب ريسو هيلعامدا لمهوثملا درع لت و .|لمل ا نص نوعي
 دود م« مقل اش ركل ا برام مشت 'صخا دو لاق درسلا !لهزشم
 نكسب! صامل ل اكو مهارتع فود هتبهد كاىضاك متوكذوا هربت
 مزلنرلف رل موهسال رنا أهرحا هجحو ! لم ضأ ثيرح غسول 'ثولقايل)
 ؟رعلاد ةرجولا ميجوع هى ل دارملا انا اهاثلا هج مهرثع هوكي ) غنا

 ملادو توالت نسب هنح خام مهي ل ثلاشملا ثايلو ا هج ل زن قلا
 ضنا ىلص هس لوعرمف صديت همجيدارلا انا ميارلا كيلواالا معضد

 ةطمرلاب مضمج ولد ابوكم نا لتس هرجع فداذع ةطساوب ال رلسو هيلع |
 تعمر وخد مجاوربتشاذ هرملهد مث تمل ل انردل محا سم انا ٠
 ٠ |[كلا نكس الا سن ةبرمالا سيلد هللغ بسم مم كل خرم ملاح فرج د

 ق



 نيخد تاث ىلا نب مع نخل نيلحر دامه رتدأنهش تلرع صو دامها ق-_

 « حر 9 يملا نمل لام تءاثىلا .

 نك تارك با كثلإ ذوحبىلا مويسو زنا مهو ارش ١ن أك رن 1ىلخ ع

 النح هئج مهيريح ابوكي ىاوعش اخ مانكا مق! ءاطاسدأسلا
 علل, فا هوظوحو رب اتكووعملل ةقاوهاعاو' هىلكسظ نع

 لت لوس, عل هلطنح 4١ مب هجرت اي مصشت مل رخل هنا دارملا
 مهن ارحل نول كار زب صصخت ملذ عد كتايلوا») ملنسو ميلعرسا
 يي ماع هردا لوسر ةأفو درعا هلكت
 ترم“ مجرم ثايلو الا اهرضحاه ايممشا امو م عريحاو ميم نها ماذ

 0 امجلا أه درع مدي مل اح أاهرضحر تاكاناد اهلبق تالا ميكو ْ

 | | جارقد . هبجومب لمتاورل ةعاطلاو ممسلا ءىركدارملا نا هه اشلا |
 لاقخ ادررلا اد !_دا واحر ادا موهانلا ىلا جه رط سهلا ل نيه
 ع اطول مم نم مارتسلا'عمج أملا ارنغعم ملا ل أتش ثارتعلا مج ودا ادا

 كاكريجام امسالو نلكت تال اهتحام نهب غد جنرال
 تود جربنا كلا خ تالا دارملا ناوهو خال اح! كريظ دوو

 مند برج: ملا رع نم نيت ب يملا راع وك لإ ذكي واذ تش سوارا
 واب خرا نم ٌةرحانملا ضصرعم ذب كنة لاق |
 تايللزكت١ل اقر س١ نع ةداتّش »رع مبورع هل ارب ديعسئب نا ره

 ثب نحمس شرعلارل سها اخ يفت انف مهرسوالا ل انمذ جد ننحلاو سوال

 نب معاع سرىلا هني نمو سعاعىل! نب انحلال هتلسنع

 وول ا يمراباادا ثم داحإل ريك رطبه نلاو لاذ مهركنذ
 الجلب ردو ميعصلا يف ربع لد لوس تي تازكلل

 هامه لزن ناكاملع لومتوهو عمارملا هلل أرقي تاك ناد ءاحشب (ّ
 قلن ركب بلر عج عرش مح هيف باكرباماءازه دال كذا
 ةلثكو هععاهو هل هلاب عارفو رلسا ميلعسا ىف جوتنللا نه نإرَّملا

 تاكو ميلعرس١ للص مي) ةثضاعت ب اةروح حلل امنه لك هاهززلاه

 باع هو قدرا ًأيشعو مركب مهتاي أد

 كرر أضن امو نيرجاميلا امامارضرم ىف رلسو هيلعرما ىلع هه لقو

 تاعلاك هيريهيرووب دعا مير دس نحاصلبإ خذ هّيشس١نب جرحا

 ل15 هش اب الا5 هارشلا معيد م لتقر ندارتلا مي موركتىبا
 بلا 5ثحاصللا مهره مىضج لاو ا|ظنح هارملا مي ارغب ل ىجل يوضح



 توحرقع لوارنل ١ بيترت ىلع ادارتملاعمجرن ا ىلع رع نمو نو هرج ن ب١
 ءانسدواشلا حرخاو دو ادا لبا مجرح ١ ملسو ميله سر إ صولا

 ىلا غلبخ ةلمللكمب تارمذ هدارتلا تعجلا5 مركب ههامبعنرع مد

 دوادوب نبا جلاد كثيرولد سرس خ هلرق لات رلسو يلع سىلص

 مسا ةلووسر سرع ىلع ةدارسلا محل 5 ىلظرملا بكن سره رع نحو دسم
 صان ةدامعو ليج ذاعم ناضدام نم جنح رلسو ريلعرردا ىلسص

 ةّقبرللا حج رحاو ىراضنالب بوياىددو | خرملا هدو هيكنإو او

 مها صر» وسر ىسرع لع نا ززعلا عمج ل ا5 ةيريس ني رع لطمرلا
 اىهباذ لسزد يمكن يرجاو لبجنب ذا عم ىهي فلتخيال اجبر ركسو هيلع
 فراملا ينو "ناملعد همدان! تدل نع نيلجر ف اينلتاو هيذ
 ىلملا دمع غرادارسلا عمجلا5 ىعشمل )نع دو) عرف! نيباووه جرخلاو
 ناسي تيرا وجاو ذاعمو نيو ىلا ةّرس ركسو ,لمرم: لص
 ةطؤللتوا نيبروساما مخل لذ ميراج مخ د يد ريود)و يك نبا

 هيلعر» ل مهيزلا ايضا صارتلا تاارلا باكو لسوق! رك دلو

 دوعسم لباوا لعسو ررططو رئجرالا اضلذل نرحانجلا نم ىف
 اوم هلد اصلا بئاسال لرب هان بعو مريرهاداو املاسو مشن نحمد
 ىنكد ىزل ذأ عمو تماصلإ ل١ ةدابعر اضدال رهو ةريس ماو هصورخبو

 حرضو «ر نبا ذلسمو هيبعنربا تل ضهو جراجزم مخيف ةرملح با
 سصخحلا ىلع حركي 6 ميسو هيلع هدد ىلا جنرل ايس هلك | غ1 مهطجد نان |

 بقع ىرارلا أصمت مح جواد نا نبا كلوب شا ثييرحتو روكاملا
 يبطئ وارلا رع وبل عك ذ كرعشلا#_ووجو)إ أضنا هونج نمو صاهننا
 ا يجنب رعس] هش هسا ضل تخل شا ثيرحل نك نما لولا
 ذو حر ضيرتم او اوسو) ماد درو فوغ ورعد رح) د اهتملا نبا

 اضع نمذ |ىيج يدون اووه عرش ىبحتمل ١ نأدو هّسوش رحل رند لا
 ناوالا تن تاريملا مهي ل ىركسيمل ١نجحاون) لا5 عردح هنا لعل نش مع اك

 مه'اثرحا لرشإب رىسربوملا ذ بربح, جلو نيبجزب نىسارزع

 ىلا ثيرك ذرقرجاربا ل ا5 ملسو هيلع ىلس جوملا درع ل ادارعلا١

 ,| ديزأبا نكد جر زوق د دمصحزل اءرسك ادام ا مجم. دوا د
 جرن خو هو يغزو رب سوا نب سززملا نب ىىس أضد !ركذو ىه هلملاذ |:

 ندع ترجو جد ديزاد كي ماد جيرعتملا ىرد ل نكا أمضينا
 ايلا كاذيلا طرشملع دانس اج عورع رن اذ لاكتساب هذ ام دول د ىلا نبا

 - اووي خلا خوي ب73877 جب < حجو >> و
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 تاكا كسها رب سيق هسمسا ثارت 1 حرك هيز أبا ةداىتشا
 نكد أسم عدي مل تاّمو_بوغذحارأخلا نب ىرع ود هانم ولحد

 لا ة5ىراضد»م للاخت ش١ انثرح دوا دفنا 8 ءاشرو
 دواديدا نبا اق نال نب ىدبع_زود نم اروع نب وكسلات ب سنده
 نخب مو دل بهزف ملسو لع سلس هس لوسي ةاذو ند أ ينرق تداهم
 د اجور سواو تأت همسا ئ لاما نو ابردتايبّمعاد اكو هنع
 لود أه صج مل ثارملا تحج ت أرب أ وصلا نع ةراماد ترفظ من كعماك

 ريك نيلضنلا اذ' تأقبطلا حس ند جرخاف تبذل رم أ
 نعترد رقرو ما [رخ ف دجكش ىحلا# ميجني هس بعت بلونآانش أ

 عابس اييهشو اهروزنر راسو هيلعس'ىل_ صيد لوسر اد اكو كير احلا ن١

 زب !زرغ نيح لاسو ميلع هدد ىل ص همد١ لوبسر هنا ةحارتمل ! تعمجرلم تناكو

 هننبامل كاضرعرضّرداو قاحرجوو أ ١ كاسم جرح اف ىلدذثدارل تلاق
 أ هيلع هس ىلمجوتملا نأكذ .ةد ابهر كال ليج تاكاك ةدامبش ىل كد

 اتي مرافق تذؤماب ناك اهيدادلها متاح اهرما رق راسو

 لاصق 80 يبل زوزن اشم وتلطنا لون ناك لاس يلعممالسصما
 ديذ)_رزاو ىلعو نايلع ةديس رب اصلا امم انارّتملا ارق أب تريربتشملا
 مارك ذ ١ نك ىرمثسالا_وموددو | ه/رل اون او دوعسم رباو تاير

 مهم تباصلا رم تءاج نإ لع !ركرقو لاق ارملا تأقبط غ ىيشزلا
 ليز نعرس أرج ربانخلاو بياسلا نب ساوبشو سأبجنساو عبره ؤجا|
 بيسملا نبا ةسيوملاب ناك ميل تيعباتملا اج واخ مهله نخاو أضياا |

 د اعهو رأس انم» اطعو نامل سو نينملانيغزبرمد ملاسو ةورعو

 , تباو جرعالا زمره نب. رجلا دبع و_ورأ تلا ذاسمج فورعملا كيناحلانب»
 تيري د[ و لسان ىيزو برزجنب لّْشسو ىرشزلا بانر
 هاكبله لإ ارباو ةفركشو نه اغد_رسوو اطو حابد ىلانب) اطعو رمح

 ثاملا» )يحرس نيرو 0 نبش و قورسمو دوس الو يلع ند يكاد و

 بزر ىلسما زرزتإلا ببعوباو نومه نبورعجو مكين عيمرلاو سيئ زرنا | ١
 * ىمشنل او يذغل ١ نيبجءرننرحسو ه]رصخلت لرعو شيجعرلا |
 2 رسخلو نمد اناوحد مصاهنرضدو احروب ١و يلاعاإوبا مصاب

 صوتو نجلا بابرثي_وإ نب ةريحلا م شلابو ةداحرقد نيسيس نباد
 طضداونتع او موف درع ل | درر )ب حاص لمس نب هوي لخو ناهثع

١ 



 بم اهواصف ناكراد

 ثم ١ نيثو هنعو لي نيل ار دوسلا ورواد نحو هلع أ
 ”ربشدوبا مداع نعو هع مبادص» نع نإوث ةنيدو ماش هرم اه | .

 تاك مهلا لحريد مكدتكي ةرجا اوراصتخ ميأشع جا ةارتلا دا 10-7
 نمهان مش عاضددب هييشس مث عاملا نب اني ني ضمجووبا نيرملاب
 يخي جمد جرخالا سيق نب ليجد ذك بس دبع ميد مظدإا
 ةزم> مث شهم ناملسو جونلا ا نب مصاعد باثو نبى مقوكابو
 العار رجوباو مربي سيعو قس نمد: بع ةرصمادو_واسكا من
 يطع ورماهنرب هد سبع ماش لأبو ىرضحلا بوت مث نيا ص اهو
 الل ثراحلا جب مث نجاهملاثب هس بجنبي ل حمساو ولو ريق ن بد
 بسلا ةرمإلا و اذا ذل +:ناو امارس او ىيرضصمملا ليزي نب جم رش مث
 لنحاو ركب )و ضعجوبإ مه نيعباتلا ىم نيعبس نعزخبو مضان
 تباو نيمب |تالنرع لخاو يرمجويا و ىنأدععلا بي اسلا نب ردا نبع نع

 [غ رحل لرب بوصه ورجيبسللاو شمال مد اننعزنخلاو ةرجف

 ناطقا غارعلا تشتنا خ شايعزبرك ىو ةزح نع نخا_عاسككد

 :اعصا نغئزبلاو لزق ريثكنرب» نيعو هنع شروو بولاق ضان حرم

 ارعو منعم جنرع د اخو نلخ ةزهح معو هند صحو شارع
 | قل سصط لطابلا ناكو قزم مش ١ ال خد ثراحلاوباو ضررا |
 تماارملاو فورحلا اوعجو داستحال ذولا و ةماط عد اهج ماق

 ىبا مث نيوجلرللرمهتنب لجل سيرت ركبوا مح كريطلا درجت ير فسج
 -ابع وهذ فيلاتل ام عصجو هرمع د سانا ماك 3 لها برك

 ١ غطاس نعل ألا و ىلاملا ذذرع نورشملاو كدا جل موملا
 بردها هممشرتو اك هماىلا رق من اذ ةنس دان 0ىلغرلطانا

 م لوسر ى برا لوالا انه وئات اهتيارو ماسقا ةسملا
 عاف لضفاوطد فيعرف يف د أس أ درملا ثيح نم سو يلع م١

 / وحلا :

 | تيجاتلارعزخلد مداعو نائعبادصاو ١ دررلا نإ رع نخاورماع

 تالة عبسلا قرطاج_ٌؤهرط]ك اور نهرب او ممادج اما ارقرزعتو

 ..|رصابد اشلاوروهطملاو عيصصلااهزيمد تاياورلاو هرجيلا اوزعد
 . | مس موااعزب مساتملا ليبعوبا تارملا ف فنص ئهلوءاذ ا هولا
 | ىب» مث بولاق بحاص كما زعم ١نب ليحمسا مث فيوكلا نيبجترب رجح ١

 مم اًقيطفنصرةو .ىصتخال تالا ةرمراو أبروسمو !زجوهو ] جرعمو
 | كمزجلا نرراملاوبا |رسلا اوظخاح مب يهز هسا دبشرد» مولاسإل ظفاح
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 جرا ملاح رمدأشسا نامزلا اذه د خويشمل متي امالعبو الجاد ىلحلا

 ند وك ذ نبا زياور نمره اهنا ةارق. سس كلذ متن املاو الجومرشم

 برتلا نيثرحلا به ىلعلا ماسقا سنن اشلا سرسور ةاذ نم بوتعي
 ثللامد_غازيومو مين جنباو مشهد شمالا ثنرمل ةميااص ماماىلا |

 جيلا مويد» متبامالحاذ ءاعبسلا ةرجال ام ماسالا برتلا اذه هريظنو
 ىثش |نئارماع ني.'رلاو شح | نشا مق ان رلا ةوالاتل اب لسمتتملا دام اإم

 متولسملا ٍثككارحل ع اورعىلا .ةيسضملادىلسلا يرحل ههه ثلااشلا |
 د ىلا ةيبشا ان ىلعلا انه وري ظذو .اهتيرطرعنم هاورول ام لازن١
 مقا ازهذ عتيد ةيبط اشنادريستتلاك تناازعلا 2. قرومطملا ٍتنكلا
 مقيرط ممحيزدا ةّف اوملاذ تاخاصملاو ةاوأسملاو ل اباد تاتفاوملا
 عارط .ره هاور ولام ىلع ىلاع عخ موك لو هش 2 تكلا باعصارمحا م

 نب قرط ىزبلا ةياور رعبا هام :رئلااذهذ هلاشم ةنوكالرقد |
 نوال حاتمملا ب انكم ىرزملا نبا اهورب هنع ةعمرى!نع ادانم
 روش اممركلا ىال حابصملا باتكن فو نوريجج رن كاملا رجب نيك نوصتم

 تمم اهب هتباوز بأتجزرب هيما ىبعإلع -مبروكزملا نملك ام «ارثد
 نامل ثيللإهلا حالاطصأب لحل ةتخاوم د نيئيرطلا رح | .

 هلأ نيوكيزارّةو ىلسب اضنا اهوكي لقد ادعاصن هزجش مس د همم مفاحي

 هبعمس تلا نبا ىلغ_اوارلا أوم رق سستم باتكن ونجل ثبااهادد
 ضو ىهاخي نببا يعرض اط ىلا ىلع أمم رقد دادغبل ارغجح نب نزعل ١
 قد قيسلابوحا نيب اننا لع عكاوي عاملا
 عابصل'قيرط نم اه هني اوزن نهاط ف رع ارو ىتامملا نقلل عأبم
 اقيلاد_عو الا نيب هوكي اد١ ١ وأسملاو هحتس يشم غوار الكب عش |
 امك كنا ب اديصا نحا خبرا مود نحو) ىنادضلاوا ركسو هيلعرسا لص

 مئود نموا هج ريصلاوا ركسو ريلع دا لس عوبزرلاو تكلا باديصارحلا ثيد
 قلم الذ ىح]وب هما درع كا ةدوكو ادا «ظلاصملاو درعلا ضرك اه لع

 اشلااهاورم ضان ارك هلام مسنخاو هؤاصو باكل كلذ بحاص|
 امجرمرلعلا م الاغلب هللا نرك) نع ىرّمنل ىلع نجم هددا سبع ىلإ, مخ
 | همج١ نيسرأذ عئلا ل انع_:دايلاورغبل رع ةريعد حاتعنب اناملس
 كم نيالا ىلا نع ىرما ارمج نب معيفجربإ» نع ئسخلان ب قل |بلا ىبمع ن١

 : 5 ١نضد_رصنح.ةياور ام مداخ ةارق نمئالذ متي أغاو سشع ةسضجمت

 . | هنعارعإلا ىإ ”*رغره اخ نبا قلرط غرو ىلا ب اومورمخ ىلا ةارث أنه

 كروز

 0 مم ىلإ
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 طيبشمو أ, فورملا ىجبرلارفمدبر لا نع شحشمال نس نكد ىلا رع نايونر
 تم هريثنو ىارهبلا ج١ انغرو نجلا نبااهاورو ضان نعانولاة رع

 ههاره مسالا ىلإ نع ىردكلا رمل ىلا يحسب راج ب لالا [رغ مياصل ١

 )سب ناأكوج نب ١ رع ىنيرطل نع ىط |. ركب ىلإ نع كرر هلل جحا نب
 فزاادرملا محبس نيود نبا عبو هيد ن ل كرزجلا نسال ةاوأسم
 ىطاشلا ةزفلاصب يزل نبانع نجا مم وهو هثيوبو ىطاشلا نيب

 لاوحا اعلا ميسم ثيريلد لهدا عزا مميش رزه هيشس [ يهد ١
 ةمالرحكر) ناكذحا ملل هحوود فرطر مياورو ةارق ىلا دانمإب ا
 ىف هنع قرطلاو تنأباورلا هلع تمطلاو مجونخوا ٌقشعلاوا ةحبسملا 1

 لعالوا قرطن الز أنذ دمج :رملوا ماو هنع_قوالا اداكأداو ةاَف

 الشمزخالا) هدي نعزجا ىزلا هلم ق نع خبشلا ةأذو مرتعت ىلعلا ْ ذل مهبل هج هيف ىراتلا دينا جايرهأم ملا
 كبا١اىعو هايللانب ىلامملا جا نع نخام العا موكهنب جاتنا رع
 تاما نع ندم اوكنشس ١ اداو_اششلا ناجرملا نمالعا دأمللا
 ”وعولعل) ربع |خلل فنااشنا لع خاشناو ئأشلا لعل وال ةافد مرتمتل
 تي حلارطعل_ 1/5 هوكي قمل عيش وا ىخرعارلا تأنيتلا مهول شل
 لاكو هنس اوس ميشلا تود ئح هيلغوصم ١١ ١ىلماأد داتساو يسون

 اسم ىلع هيلا نبا باعصا هم نخال نهض ولدا عهنعنربا
 ىضهر أيلاع عدن ناك نمرجل_عرزملا نبا نال مث امن امنو نعت ثروات
 | يردرعإو عتيق اماذج هنس نيوطالا كج هوم م مياع
 51و. هئملاهرملا هو هيلا قبسا لو تماارولا رعاوق ريلغ تجرد

 | ا مونت لوزنلا مذ ثيحد عدضرن اذ لمزنلا تفرع هعاست انواعلا
 ثاكاذاأم١ عرواوا سرماوا لجااوا نعت اد لمالاوا معا هااحر نوكم

 مئايلاو ثلاشلاو ناشلا جوملا لونصتمالو متصل سلخ تانك
 او مْمملا ونت اومملا ةقزحم ن 7 درءلاو مياس او سداسلاو نس اذللو

 يَشلبلا نررلا لإ ج حالا ندا لعا جدرملاو عوصوملاو داحام و

 ةئسلا تالرملا ّسوتملاذ ذأشو داحاو لش اوتبمر لا مسند ةارعلا اخ
 تالا نطو ةرشملا ماتىشولا ظنالشلا تامرق داحااد عروبمشملا
 «بجحارباو بانو توجت لعل اك نيج اثلا تاارق 5 اثملاو مب اصلا

 ولانه ملكك نم ىسح او مركز دس ام فرجن ر ظن مدلل !لهشف مهوعد
 يو ىرمزجلا نريد |١ دخوبلس عطس مث اه قا لعلا ماما
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 - امتاانحاصملا يرحل تّضاوو رجب ولو ةسرحلا تمذادةلرثلكرششلا |

 لجيالد أهدر نجي اللا منويعملا ةارتلا وه اهينس وال ارتحاولد
 ردا خِبجوو ادازعلا اهب لن يلا ةعبسلا ثرحم نضل اهراكتا
 اس هقنربإع حمم .ةرشمحلا رح ما ةعبسللا ةم)0: ع تناك ءاوس ابو
 اههلعلطا تيشولاشدلا ن اكرالا زيهم نر لتخبا_ايحو تيل ىلا ةسميالا
 انه مهرب مم ما معبلا نع كراك وس هلطاد 9١ ةداشوأةفيعض

 حارب نب حرصت تالنت ان تس ع كي
 لحا نع ورجال عزل فلاسلا بهزم وهو هم أشيوباو ىودرملاو لكمو |

 لك تفي نإبني ال زيجولا ىشيرلا ذ ههاشوبا لآ5 ,ةواخ مهم
 تمازلا اباد ةرصلا ظنل اهيلعئلطبد ةحبسلارحا ىلإ_عز ةارق
 فنصم العش درفط دل لكنبحو طم أضلا كلذ ف تلخداذاالا | نكشه

 أرعلا نم سرع ني ”لئن ناب منع ابلّمش كلب صرخيدلو نيجارع

 فاصوالا كالت ع أر يجس ا ىلع د (متعلا» ناف صل :رعأ مجري ول ثدي ني

 (كريغو هعيلاابص كر اك لكر لا /ىشسملا ةارّمل' ف أذ مهلا بشت نئ عال

 عجم ميم ةعبلا :ةاوه نازي ذ أش اذ هبلعمجلا ىلا ةرمشنم

 مريع نجل منام قود مكه تف املا ىضنلا نكرت منافذ ملعربجلا

 نم اهجورب برن هجروبولو طبأطلا غانلؤتف نجلا نبال شم
 . | اتالضلا هند أضاتخعوا هرلعأ رع [نييضتو) عصف ناك :[وس ىنعلا هوجد
 د انما ةماه هاتلنو عاذد عاشسام ةارّملا تءاكاذا هلشدرضمال

 ضب اضركتا 5 نم كورعزفال# نكرل اذ ملتعالا ل صالاوش ذا عيعصلا
 مكرم ايود كشر أب ناكساك مهداكت ربك لد مهيربثكو ولا لقا
 ليك ؤ تؤاضملا نب لصنلاو أهم ىلإ ب صدو ماحراتو ضغخو |
 لل تالارتلا ةمجاد قارا باك ني ذريو من اكرش مهدالو)

 ىلع )+ همرسلا ةىسق الات هفللا ذأ سه الاىلع فاعلا فووح نم <
 ساقه حرب ىل مياورلا تنبت اذاو لّمْملا ف مصالاثشال ف ترس ال
 اهلاريصملاو اهلوبق مزلاي هسبته ةنس ةررملا نذل ةنلوشفالو هيبيرع
 ةارتلا] 5 تم ثني ليز ىع هننس يبوصا هنربورعس زحل بتملق

 هس فورملا د اهلي نم عأبلا نادرا قبهيسلا 5 ةحبتم ياس |

 لوح لا تالرتلا ةنلام الو ماماوج روزا نسعصملا نلاقي وبيلا
 فرزملا نب لاق ل اههجربظاوز اذواق أه اش كال ؤ رع داك اد
 ةاقكرضجنو د ابضع ذ اثم اث ناكأح تحاصملارحا ةَيفاوج ئضد
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 ناب باكلانو نب نل ابو و ىاهمؤج عركسلا لو هيدا نذل اولاةرعاع رنا
 كر ستكنبا ة١رمك»_رجأشلا نعصملا 9 تبا كلذ ناف امه« ابل
 | ىللويصلاقتناثم اق ستاد هاربا غناه ام ابحت س
 اًمتلاخل هذا شف ةيلم امثل! حاصلا نمش. ركد ىلناخ ثا دوحمو

 , اميه ردلولو هتفاوأم مىنش ول اتحدولو ثلرقو هبلع مهتلا مسرلا

 يمت هتضاون فزنا ةارشف نلاالاب ميملا ف شكرن اذ نيرلا مود كلك
 فولانجلا وفا قو كالملا كام ركام اراصتخم طنملا "وامه نحل
 قنلاو الاد م درغضأو < انلاو ءارلاد تول هت ىنع اقيمت مسرلا تالرتلا

ضإع متاشاو مقراح 2 ليشمل او طّقنا رع هدرخت ل سام علا واعد
 ل

 رظناو كلك ويح تب أ" مو رتص | خونلا ماه ةب|رعصلا ىط
00 

 ىلع ثنا هجيو نه مسرل | تذل اسناد نيبسمل 15 ارق نيوكتل صامل ىخ
 تباسلأد عمهذ شدولو هل متخم م اهشنام ةدك بوكتو تالت لصالا
 . |لصود مسرلا ةئل| ذم نيل آرماع ةإرق ترعو كلذ تاذل لص» ىلع
 ' | فرح نوكا ةرقملا ةطسج نود كررع» ةطس ىف فلتخا كل زلو
 نلا ميرص ئلازم داع داصلاد ىررعا ماو نبساب ترك نعبل

 اذا أل اخ ىجج ال ثلل ذوو ا فو نحغعوا تب أش لدرحوا مكرم نروح

 ت أشااو جن لاذاو هّضاسم ع/ومرشح تح درووا مب املا تب
 كتيمحلاصلا رح انوكاو قاوو ثبإلا ذ لس أد ف نحو ىثناوإللا ءأي

 ه فولالا نأذ ةدودرللا مرلا ةنلأخ ره وونعو نين نم ءاظلاو
 هارملا ص هيشميو ىحاو حملا مح بدلقوهذ ضخم كاإذ
 ٠ اسمي دتد امن انو تلك ةدايز ةولخ لوشلاد ابشن ب

 ة كح ناذ ادامملا فيرح-رم ارحاو اذرح تناكولو يح جريخاند

 لاصا امام اوه( هو هيف مسرلا ميل اذ موسبل ال ةرلككا مح
 نه اهييس صو (نلؤقو ل5 هتئلانغد مسرلاعابتا مميتحذ

 تجوكتو هت ىحلا ناهد طب أضلا ل علا ةارعلا تالت مدري نا
 ١ طلذلا رم رهرزع ةدو لحج رب هد أشيل اره ةمماىنع م/وبرتسم عر ذ مه

 ساوتلا تورحأ تلا زجل طرشرقو ل15 مهضجا اهب قش امدا
 الا تبثيال تارّملا انا معزو هسا هيب نتالي لد نال الهاف
 أسمح اراهد _.الق نارق مي تبث ول داحال * ريم «اج اه ناو شارت أد
 .ثييرحالا نينكرلا ىلا هيف جاتجمال تن اذار اريحا تاق هربام وخيال
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 هيلعسا ىلم ملا :رعارت اوه طولذللا نرخا متن امذا هرثعو صسرلاذ
 0 انطيش ذو ول ما مسالا نناو ءاوس أذارق نكت مطقد ءاويق بجو لسمو |

 ٠ | ”انلا فواذلل فرح -رمرثك تشن | ىدلالا فورح- نم فرحك ظ لش قنا
 ملا ني ملا نم و اح سم اري عاش مهاشولا لاق رقد هيلا ع

 ممؤع ورام جرف دزه لكىا عزت اوه اهلك بسلا ندا ثيرإ تملا ثم مصرحو
 نكن و لوعتف اراجع .ريعو بججاو هداج ره مل يم انذأد مطمإلا اىلاق |

 هلريككريع نم قرنلا هل كتقنت او قرطلا يعملن لع تعمد أذ |
 يرللا_١اوأ رض غرس ادا قي ىلا ذا ثان ذ طارش ره ١5الف

 هللا لاحت رعد كك زر داخل مزلي و لامنلا ةرعجرهو دحاو طرشلا
 فرابؤكم_١اكو ةنهشللا لهرل تلا مسرلا ومتاو ةيمرعلا 2 نعماو

 تالا لتفاموهو عرحاجزمكيو جني مش ماسخارث ولث لع ادارتلا
 ةشرعلا د دأحالا رع هلتن عم مشو نيوصملا طخو ةيبوعلا ىف اود

 همحااو ميلع محا امل هتنملا ذم ثيرمولا من رمي الو لصيف طخحلا هلضنل تلاخو
 كيلو ودحأج كيال تارقرب تثيالو داحاربج لب عاجاب ذخر م
 يغهلققوا هيل ارا هجورلو ةتقواشن مقود عيوك الا نصاب
 شكل وال لاشع ىيرزملا سا لاق طْملا وكاو ناو لبغت الذ ست

 دوك والا ئافرالاشمو توعد أو دوغرخجو كاعو كلاك

 | ايس لكن ذع اي ثيم مماما ناكو سابع ربا ةارقو_رشنالاوركنلاد
 | اهني منملا لع داكاو تلزم ةارّسلا السلا ثلتخاو 0 65 ثيذ زد
 | عر اجلبدا ةريخلا» ةضلاب ةخبوشدم ىهو لاتنام تلبث اهاد ىث اوت ل
 بتدكذ اهبريثك رح هلتشاجلاشهو ندائتحلا نصا لع بأ ديصلا
 مفينحوا مامإلا لا ةيوشملا ةارئلاكو قيعضو دائلسا سلاغام ذاوشلا

 ىلزحلا ساتلاون) هنعاباشنو_رغانخلارغمحب صل ظمااونإ امج ىلا
 تبتكردو .اليعلا بصنو مدا مفر .|للحلا هدايع- ديما سخي ا أبتهو

 همن هلّمناعلاشعو مل لصاول عووهى ندا زه ناد دعايحو ىطقرارلا
 تتاخباور منم مط لمجد دجوند اكرال ليلق ةيسردلا ؤرإ مجوالف
 ْ هاو اموهو انا دود ا مسك _ودولاكنملاب نش امم مان د رع

 رهو لسا هعزحو لوحا مدر انو هشبل لمْ لد مكرلاد ةسرعلا | ١

 لّقعو مج يركو ىو ىع لاذ ن اوجركذ رقو سأل صم اظعل لكترم
 انولأم ةارملا تعنتما مث نهو هصنح لع اومججاو سلجم علل ذ بيس مل
 أمالاق هيلع ا دال خدامه نكوالو هيلا حرب ملل صاال لا ىلطملا



 م اغداسايّتك هيلعس الا لوبق_لاراصياصمن اذ كلنك ل ضأ هلام

 و اعاجا درس الو الاصاالو اضن فل اذجنال امم هوفعت برز اه ىلع اد نجر لاق

 لاضن اازه ىرزجلا_زرب) مامإل رعت ١ بتلك اج ملقرتل) مغ
 ملقم ابوهو نئاوتملا لوألا حافلا تااإرمل انا هنعمطررتغرقو رج
 كانت تاارّملا لاغو هأبتنيلا ملمنع بزل لع يهؤطاوت كمال

 ةسرعلا تيفاوو شارما مجرد غلي لو عانس ععامرهو روبشملا فاشل

 مث !رميو ذدرشسملا هالو طلغلا نم هى لف املا نكس مشاو ممرلاد

 تفلت املأ شمو قباسملا ةماهشرلا مولك هسيفيد كرزجلانباركذ امرلع
 ةلساو ضمن ادود مهلغ 6 اهيلارطعب هاوزذ ةميسملا خشن ذقرطلا١
 تاما او هليق_عزنااك تالزئلا تركع فورملاش ند ذ ةريك كلذ

 ' ةلرعلا ظيرششاا هبعو اوى اشملا ةابصفد لزرلا نيستا كال د

 وهو داحالا شمل اشلا فيزيلا نبال هولك شلل بيرمَتورشحلا
 «+ ارقد ال هزكزملاراهتشسال سّمشم لوا ةنببرحل اوا مترل !نملاخو ةدنسم
 مف احرخا اءاد نال زل مارت سه طر ريكا ملاو هىماحؤم_كززعترملا لمعرق و

 «ةرجلامصاه وتراه رم مكمل هجرخ. مدني: رم دانسالا ميبمم !ريثك يشم
 ضخم ذر ىلع نيبمكتمارق رطسو هرلعسا ىل عينرل د١ غرك ىفإ درع
 مر ياعرس لصد عربرج د١ ثيرح:ر مرح 1 طأسجكزذ أبعد

 سابعنربا نع سرحاو نيم رو نم مل_خا امرضن لشولف اذ
 جتاق انا فد ر كما هل وسر رك اجرت رش رلاساو ميلخ هندى صرلم ١
 < ارلا مطب ؤيج ناجمدو حدف ارقركسو ميلعسا ىلصصرن.ا ةثساع رع
 )نش كلذ خنلؤم تك هدو هدد عصي ملاموهو ذاشملا مدارلا

 عقلا رين دب لبس عل أيا موي بضنو_رضاملا هخيصي ثيرل ا موي عالم
 اونا همهم س داس اثررطو_عانزملا تاارمك حونصوملا رسعا خلل

 نب لوس ةارمكر يضمن جو ىلع تاارشلا قدي ذ اموهو حدرملا ثمر
 تبا ةاركو وعن: رب لرحس أ جرحا ماا تخاوا عاراو صاقوفا

 دهااببجزح ا حلا مساوهذ مكر حل ضخ ىعس ادا حاج مكيلعرسيل سابع

 فويرممل اب يورم ابو يزل لا نوعي لها كن عوكتلو نيب يلا نبا دارشد
 تناكأ ىردااقورغلا5 معاصا هر لعسس اب بولسحتسي و نكمل نع ابوبطدد

 : منجد اكرأإلا لب امجرحاو نوصل نب ىيعس هجيج سسق ما ه«ارق

 لا دورمولا أه دراوالا مكس ندو رشي ناكربا سل رع جوس و سيرشمت

 طلو دريرمولا نعلن نرسم مجرم عت لوفحيرل ! دريرولا ملوك كر أش الا نيا لاق
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 م ولك ذى ىلا نبا لأ تارّملاب مودل اذ ةاورلا ضمخ هد

 تنويشحم ميال أن ايبو احاضيا ةازقلا فىيسنقملا يلخمي ندا اعد |
 ارو سابسلالا م ةيونحا مج 3 انق لسو,بلهرداىلجيجرلا نه هوت امل
 5 ارم يجع ناك ب اعمل ا رطع هدا لوس ثم ماو © هوهد تكد مهضمن ناك
 دقت مج جررملا عا عوملا نفل دز اسو ىو بزك انف حملا
 رساوسه نروكي نا نجح نارعلا ضوه ارك نا فالخالل وم»تمامهبست
 2 506 هيث تو هعضوو هل ةءاماو مّن ازجاو ءصا

 جملا انه نال جل يص انت خشن قيل: ىهدصت ةداعلا أب مطتعلل ةراسلا |
 ىاودااهوتي أمن مّيسملاط ازصل او مينتمل !ثيدلالصاوههرونلا مطعلا

 توس ذ طرش شاوسلا نارلا نييلوص» سربشكب ه ذو امطقتارملا |

 ١" هبج“رتو معطوو هإ+ م طر د سيلو ه)صارسحب دارتلا نجوش اه

 اا ذيهاشلا متسي_دندت ىنادوهو لف داحب ل تن اهف زاكي لد
 ىتمنسي بأسا ليارا ااذأد بهزملا له درو ةروس رمل ملا
 دركملا ةدارملا اثربارك طوتسن ال. طرتشب ملول. ناو عيدجلا ل لت وتلا
 لحلافرت اغلا طرتشن ملول أدوا لوالا آما ثارت سيلا. شكت وشو
 اكن :ةلاىايج شه ةدارلا ل ةدقاولا تارركتملا ىجرهشكرت ايي ال ئاز اج

 | امازاح لا سحب ضجر ماوي ملاذا الاف ند اكل اماو نادزكت
 لا ذركبوي ١ ؤعاتلا_كاق داد# لاقل مضرملا ل ىضعبلا ناز
 كاحلرلاربذب اليهال امح نارك ت أبا ىلا نيلكتملاو ابقنلا ضوإق بهذ |
 يطور لاو هتهاوسنتماو قمل لها كالذ هركو ريض غسل نود
 ”اكأذا ظرحاو هاجواو ةاقتأبثاط.دابججاو_وزرالاعا غوتتتملا
 8 بلع سال عنادا تبي ملطاو ةيسرعلا جاد اوص هبحوالا ثا
 ىدرقو ىّمامب لاك نما اطخو هوركناو_زهالهثهذابدو اهب ارق
 هورمر5و لص حررع طوق ةلصسلاراكناب لاق ص مجرتطو ءلككلملا
 ببمحلاو ناري سيلكزت اوي ملاهو روسلإ لح اوا غل شاىتنت ل اماب

 لد نيرحا لو درووق لحرت طوتح بطرس لاهنوك مج اطبق نه |
 رح نفق ب اهصلاطحاصح خابت اشد اهزتاؤن ف وكت و ىلا ود تقو |
 نيحاو ىوسلا « امساك مثيل أه نييصملا ف سرك ادا معنه عه نيرصملا طع

 ذيب ربع مو طخب اهنا اوز |ىقس ١ املا نو ىكت ىلىلذ ناشعا مو
 تيطاح نيا سملاب نسررتعم بؤيوكد اهداقتعا لع لمع تالذ نال



 اعلا 3 هداتتغا نوعاطاعازهو انإ5 ثارتن نيل اب داتتع: له مل
 سر ثعت زوج نأن -بيجا ىوسلا ثيب لصتلل تدم اهلمل لبق ناذ

 لا انفنالاو ةلرب نيب تبتككل مل ثن اكولد لصصنملا عري مب اكتراززموجيزلو ظ
 تع مضريطمو كاحلاو دوادوب١و نيحا هاحيزخا اه كلم أن:واهنوك لسو ش 1

 ميحرلا نجرلا هدد' مسج ارد ناكأ ملسو ميلعرس١ ىف كولا ند داس ما ' 0

 | حمتردس ةممللاف قهيبلاو مينخنب) جرخحاو مهلع ون ملوي 0 ١
 ترا نه نأطرشلا قرتس» لا5 س ابشن شرب رب رعس قن نط رح . ا

 ١ بلا يتمبلا - حاو مميجرلا نجزلا هللا مبلل ةدارتملا نم مي لغعا

 لفعل اك سابك ١ نغ نوح أ تخوف رط نم عوضيرإالسم ميو رع نو
 ' | م ميلعسا لمعىنملا ىوس لحد لعل شت مل هنا ب ادكنح مي1ساشملا 5

 | قطب ارلا جاو مهجتلا جلا هلا مسه دوا درب نداملسم اوي ناالا ' : '
 ىلصس ل وسر ل5 لاق ابرج نزرع فيعصر نس طسوالا ذ نف!ربطلا د
 دج هب طعن مل مياب كرح) حر يبملا نم جرحا سو ميلعرس١
 تلقعاو و نيحخا اذا نإ)رعلا متنف ىش واب لاك 9 ربع ناملس

 9 بلاد كالو دوادر١ جارجاو ىهرهلاك معيحرلا نحرلا ه١ يسيب

 | ىف مهتما اداكل ات سمعنا نع سيجد ليعس ىدرط نمرازبل و

 ل ترجل هها ميس ميلع لزب يح ةروسل لص فرجن ال راسو ميلع م١
 تثررباوا تايقتساو تظخبر5 وسلا نا تفرع تلزن1ذ اثرإزملاداز

 سابعا ىعريبج بر عس ىدرحل هجو مالا جواد حل ةروس
 5 (ة9يرجرلا ساو لزنت ىح مروسلا «أامضتنا نيا ال نبولسملا ناك أك

 موخلو نيني ا طرب طع هدأ سا تضتفنا لو ةروسلا نا )ولع تزن ١ ذأ
 هله لسجل عدا سبع ربا نعل رعس نع ىخامجو نم أضدا محلا

 © ىوس ايما لع جتا رجل اهددا مسج رشف ليربج هء |جاذاان اكسو
 ل [5 دوعسج رمل نوع مرباعو (بحشللا يقل جيحاد ميه دأنمعا

 ل 6 مهجولا رجلا هسا مسن ل ننت_زوح نيرروسلا نيب ام )صف ملغ الان :
 لبرج ء سو هيلعمسا ل صرضرع تقو ثلاذ وكي نالمتحي ههأشبوبا
 وسلا نال 3مل أذ لبرعج هرم اي نا ىلا قبوسلا تارت لا زي الناك
 ٠ | اماقاجاب ارامشسا لوزللا ظنلب رلسو ءيلعمرداىلسجربعو تضقل الذ
 ...٠ | تناكةروسلكت ايا ميج دا دارملا هولي ادا لمتد ىوسل لاول ميك
 # ةامسلا) ليريجن رن اهت ايا تلكاذ اذ ةلمسلا لدن لبق لزنت
 قل وو تمخر ابر. ريسو ميلع مداإا_ككوارل لاش ةريوسلل|ضرحتسم او
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 لك رس أع ربا رع عيعتتر راسب قم ميبلاو م زخم ١ جاو ىئطأبع 4

 رجلا همامصلا5 مجالا نياذ لق بانك ةخياف ظأشملاعيسلا| ٠
 ضأن نع قيحضر دسم مارا ذ كاجلاو مهاد ئطقرارل١ حرخاو

 نو ءاجا ذا لج سبج د اكل اد سو ميلعردا ىلإ ضربا لوبسر من١ نع نب !نرع

 ثم ىرحداولا جاو ريجيلا :رهجلا هنا ىلع يلد يلوا ىعرلاب
 .اموسلك غ معيحجلا :رمجرلا هللا مهبل ثلث لاق سمح نبا نع مضاأن نرخ وجو |

 ةللاصللا طر! رعي داك لد ١ سمج نري نوع مه أذ نوع ثمل |ذثمجو نويت ميلا جرحاو

 ف تزتكام لوقنو أهازق قروسلا مّتحلا ذاو مبيحيلا نرمجرل اما مش |:
 ك6 ةريره ىبإ_رع عير نب ئطقرارلا حجج قحااو أرّمَمل اا يملا
 نوفل هلدا مسه ارش اذ ىهجلا محار اذ ١رلاسبو هيلعر سدا ىلسص هدا لوس

 271 مهيحول ا نجل ] هددا ممل د هاثملامبلاو باكا ماد تارملا مااج

 مسو يلع سال لوسر نيب لاك نم درع راسم .جرخحاو اسيجايا
 تلزءالاشذ اسم هسار مفر 2 5٠ امغا نعاذد انريظا نس مون تداذ

 تيرجلا شوكلا كانيطعاات ١ دل رجولا هدد امس ارّتخ قروس اذا ىلع
 لكم اواغالزنم أن ارق ابنوكو ىعونسمل انس !قملا ىطعت ثيداحا# ناسف
 لكن لاق ثيالرخ ماما مركذ اهر صال! نه رع لكشبللا عؤزوسلا
 نين كمملاو ةخحم أملا بوس وكركم داك دوعسم نب ١ نا ةيرملا تكل ذل.

 تاكزتاوتلا )لل نا أتلكدنا انزل مبومصلا مياغذّوهد ثارّملا نه

 لاقل صالا ْذ شاوتم سيل تارتصلا اه) منايق هنامزا ١ كلذ ؤالاصاح
 ل كاد لذ دوعس نب) نع به نملا اراه قن نا نظاردع ل طموأ

 2 لرجل ضاتلا_ااق) ناو ٌقاغملا نهر هصولذلالصحيمبو
 اداكتا رزعصم نها طوس و اهكح | مسا هذع ظمحالو ارمي تسيل اهنا هنع
 ىف كيال انا دنع هدد تناكابال أنازرذ أببنوكن ]هال اهب نكد
 لاذ تكا عرجي لد هيف مأش ابر جسو ميلعرساىلصونمل ارما هاا نعصملا

 ىلع بولا لا مج ا بهذبوملا حو ذىوزلا اكو منرما ةمسالو

 لكنامو نك« اني اهني ناد نارغعلا ام ةرغ انعلاو سن دوعملا ثنا

 تاج نكا لهل ىلا ل مزحإبا ثاكو مدكل سيال ط أب دوعسد نبا نع
 قدوم اههذو هتعيرمز اىغ مح اع ةارق منع عع انو موصوم دوعسه بأ | ٠

 3 ىعسنربا نع مصر3 فر ألا حرس ةرجنرب»_فاقو هرتائلاد
 لن نزل ةومملا تنك ال نكران ا متع عدأ بحجنرب او نجا جرحا عري ذرات

 در 1 ٠ 5 ٠
 عر او قارعطلاو ندلاتادالزذ له اريرلا رع مج لاو هلديمم

١ 



 تاكد ىلا زر نب نزلا يرع روع لوا نع شمالا قيرط

 | نع أسيل اهنا ل وّيدو مثل أصم اوه نيد وسلا تار ةوعس لبا هددا ىرع
 كح ناكرنإ معزا مجحو نم قاربطلارازملا ججرحاو هس فأتك

 عرس نا ملسو ريلع هدد ىف جوت لل رعا أمن 1لوتسدو لومعصملا ره نمت وعملا
 | مج أني لرازملا ج رخاد هصيعع أه رش اسا أمبب ارض زإ هسا نبعد اكو
 |٠ اهيرك لسوملعس ىفصصرتا عيردو ل اعصلا ”رهرجلا ثلا لع دوعسم نبا
 . |نمطلاو دو خههرلع بنك ب1 لاك نم لوم حربا جررتحاد ةواصلا ل
 ' |لئواشاو ةعيح ساورلا ل بل متال لحس ريد ,قييملا تاياورلا هر

 لا قبس اه م نكد ايش ىلع «ريعد صاّملا هلوا نقد لاك لمجم

 «اج ثيحيدر) خ ضر اهي رك نئل) ةريرصأإ زورلا نا ةرسجإ] بو اكوهو
 هنن باتكزفزل لج نكمولا5 هس ب أنتكنهأشسنلا ايا لوسيو مهن
 فرطلا قاس لم انتزع كل ل اك وكن ملا لبواتللا متيذ نميصملا ريع
 | ييؤعتسي لل ماد غابصلا نأ باجا قولك مخلا اراه لعبشسا) هوك نملا
 -أ تعاونه ان اك امنا هل صاحو ”ثنز ذر قأزمناو لصح كلا نب مطخلا

 تالرّملإ ]شم ذ هبي نبا_لا3و ىوننا عانعرتاوتب مل لكل وصع ذا
 هيلعس ل عاملا ىاررط) تارملإ رع أ سبل تيت ظوجملا انا جوعسج رنا نظ
 ىف باصارنا لون الد هنط طعم اةاذ ثيسللو ىسملا أممي دوعن ملسو

 كنتم هم أنلا هطانمسا اهادل اكن ضد الو ةدورج أملا ءاطخاو ثالذ
 اناا بهذ هنكلد هد) ذأسعم تازملا نىتسنل ابنا متظلوسيلذ ودعم

 ةذ|ينلاو اد ايشلاو تاشلا وأدم ترحوللا نيب مجو فكان تارتمل ١

 أبلعت بوحو و اهرسشمل نملا عروس خ نوع أم كلذ تاوارد انأصتمنل اد
 لنس عود رجزحلا دوج رعد اشلا هطأقساو: # تلق دلك لع

 لاق أشلا هببسلا شع غسأتملا خؤلا لادا مرتعن اك عب
 ان اك انت نأتةرمج ثا ارعلاو تارعلا داهرملا ذىشكرمزلا

 تاارّملادن أجغ الاد ذأ بلل ىلسو هيلع هس: ىلصرجم لعل ننملا صرلاوه
 الي لشق و فيشنت نم أنيطيك وا فورملا ث هوكرملا ولا ظانلا ف الاتخلا
 فاق ةروهشب لب لبد دوما لمع مرناوتم عيسلا تاارشلاو ايضربعو
 نع أها قداما ةمبسملا ةميالا رع زمام أها نيتنعل و سكنا
 تاارغل' نهرب مهد أسسا اداذ نظن هين ملسو ميلعرها ىلسصوجملا)
 3 فتك دحإولا رحبوا ]ب ره د تا ارعلا تؤ دوحود ةحرسلا)

 ام نلتخملا ظانملال هرعت اى همأشود) ىنشتتس+ و امس املرظن كلذ

 ! الا



 "ىو تل امالاو ىملاك ادا لي نم ناك أه بحاح |نباىنسساو ازملا
 ياخ نينا عركلو لت !وتح اي] امو ىملا لصاابا_دوملا عريعلاقو ةزصرلا
 ب1 مرتش ارحا لضال سهر زجلا نب لاق ةرداؤسم اهلكذ ةزمملا فينك عال اماو لاك_ارزلا لاقل نك هتيضيك غض داتخولا لش اتم

 .| ىكم ىلا ىنماتيل اك لوصالا ةرميإ هلكت كرين ١قن ىلع ضد قو تكالذرللا |
 ملاداه هزت د تبث ظفلالا لت اوت تدث ذا رثيو) باوصل وضد عراخف

 ىبا لات فلا شلادرينسلا هحوجوتالا عصن او منايا مومن ال ظذللا نال |
 تول !ذ ثريرا ل 0 ١ ةدوحوملامبلا تداارصلا اذا موقنظ هما
 جلا له 'رطع كا نظن اغا ريط 5 للعلا لها عا نواخرهد

 لكش او مل عطب الاد محيملا) مرل ميسج ]هه رئلر عنب نم أمحااىب١ لاكد
 ل روك نمل ا ىش تاارملا اهنا عرظن لك لك ههابياي ةعاملا لعمال

 أهتريؤ كل اذ ىدر ةررؤ مس نمراصرنلا نيبو لع ماما لكاع هاش أضر مقود ةبهنل ]يزيل دارمول بسلا نصت هش ااذا هتيلدربنل
 سكول موي ال نم خلاد اجدو سهظاد عصاد سوما رف بوكت نذو اهلطبا
 اربيل قتحمزإريلا هنيعتم ةوبسملا نالت سيلا !فرعل نيركبوب ا #لاقو
 و ١مل :الوهاداك مهوحو شمال هييشورفجج زا! ةارّمك ا جرم

 م1 ام ادورحلو فلز اعلطوواو كه مهمرحاورثعل اةانكو مو
 تالارولا ام هاملت نمو رهاب !باّنك رسل نأمحوالااةلرتل ١

 سلع .ةعبس اجرب العلا نب يرتب !رارؤ سيسي امل 1٠0 قوما
 0و ى ديزمإا لعرض خ درما ب انك خر او مهء اهم قاس مث ايوا
 ””مام غسيل : ىرورا او توسل عري ضبكذ نفنا ةرلع مري ؤلا انعأ

 لامحاب ة هل! شافو نامتامو طرضلا ذمة ح ميدل نزل امجرخ لع

 نطنمركم_ىهاذو مها تن “سنت ام» أرب سا رجل فرعا الثا
 فييرولا غ ىلا ةعيسملا ثرحإم ره معاعو هش انك ارسل ارةأوه زر انا
 هىملا, اوه ه اذ نع جروحأهثا !نوارم مزلدو لاك امظعاطلغ طلغرتد

 |طلغانهد أذ رق اجوكيال نا نييصملا لمح توفاوو مهيربع ةرمبإلا هربت ام
 املا س6 نيه رومملا ةريالا نه تءاارتعل !موعنسع د زرلا نأذ مظع ْ'

 كترخاتلإ] يمساد ىربطاا رغم رزاو اهأت سلا تاجيفاو مالاس نبا(
 5 !ركلع قصبلاب يت املا سل, لغرس انما ئاكد :ةلوه كانا اوركذ
 ثبا ةلقزعماشلابو مصاعو ةرح ةز قلع ةفوكنابو بوتجد وتلا
 كذا ورمسو هاذ )قلع ةزيرملابو نكن قلع ةكصو صاعإ



 هومجاخزحو ىاأسكلا مسا رهان تيث ١ث (ملشلا س الج ناك ارد

 امرك منج ]جاوه نم |رملا رجا طنا عه ةعيسلل العر | تقلا ذ ببسلل ولات
 اضاتعت الذ امج اريثكازداك ةمجالا رع ةاورلا نا مهدراج ره شكا ملثم

 8مل طيبضننو هلغ )درس امرلع نديمملا طخ قفا ارق مصملا

 لاذ عهاوكرتي مد ارحدو اماما صهز كس او جزداذ هنسزخت»لعى اضتامد
 هته ةأرمكرب ةارعلاالد تاارملا رد < اوه ربع ةرجال ءيلعن اكأه لن

 اجاتكره ابعزب لبق ملا فنصرمو لا5 مهربطد هبيشو ىف عج لاو
 كلذ طعم 'اغاد اماه رصم لك نهى أحلا هسح طع مم اذ تاارعلاث

 لائتيو ناصنم ةيهرلا ةستحتن اك نامتع اهلسرا يلا ثحاصملا نال
 تسبرجلا لا أىدصمو نيل لا ازعصمد ةسايللا لع ةعيسم حور

 رع ةاعإوم عريعو ىهأجنب ١ داراو نوح نووعصملا نينو مهبل ملاح نك
 "ضن ةرعلا مام لك ثيبر 5 نجل ١١ تبرع !نياع نمد !ولر تس ١ ثحاصملا
 ىلإ ]صل رج ىل ”رلل تال ذ مقرح مجرما دمو ىزبلا ارحل ةصئاوم كلل ذ
 ] 0 ا دارملا نا نظف هتطذ ا رك لو
 ةّيخاومو ةسرعلا ؤمجولا ةهأ قس ١و عاملا ثرنسلا رع ميلعزهكمللا
 8[ او كداو وروي ابيوضم او مصاعو ضأن منسم تاازتلا ععاو مسرلا

 مهد انيشستن اذ نرخ اتم رطعن عج سوه أاو تسمم الو شا هبقسسيل
 ىجاوكلا ل اق: حا + لجن ل تلا ذو علي لع ةدابنلا وتعال ل١
 مه اعمال نييبتملا طخاوفاوو ةيبرسلا ذ. هوجو ماقتساو عارم محامل
 لقد ذأشلا وهم رثواشما نم طرشمر بخ زتحو ةرجوصمملا بسلا! هبوب
 ؟روبسملا تامل ار اضع! .رظ صلع نابشل !نه ةمجاداكت ١ لنكشا

 نولاىت علا غر نب حرص ىبرخاو هيبط ال اوريسيتلا ؤامزشم
 اظزعو ةالصلا + ة سلا نو باصات لاق جاببملا عش لات كرم
 6مل عب ازد مهوب ز هيه اظو ةذاشلاب راو مبا تاازتل ا
 فلو بوممي ةررتد ةلجلا لعق أاضنالا ىوشبلإ مذ ىّدو ذاوشمإ م
 جرادللاا ملعاو لاك ه باوصلارش لؤملا انهو عروس رسما مبا معمم نصحت

 2 لش 0 1نزج ندصملا مسد ئل |ذياه نه نيم ىلع ةروهملا عبس ندع
 حملا مسر ئداذيالاه هنهو «اهرطع علو ةالاصلا خت ارق نىكجرال م١
 ١ نهد ابملعل ونال بمرع قرط :رهدرو أغاو م ةارسلا سس ملد

: 
٠. 

 سعب

 اه ١ علا ةهزؤرام ذىحلا لوط ةم اماردو تشل اد ستشا عصرا ١ ل :

 . | مثإع توداثءلا ص ةمبس ةاره كستلا_غاشلاط بارتلا تكاقو



 سان دفلك ل علا
 مي اذ عربا وس سع شواشلا ت ازعل نأب لوملا د ارفع لاق فولخملا|

 نأشلا اره ةمما عرب سا اه هنعو اضيامب ةارعلا ثم غملاريلظب
 بئس هدو وذ ىو منع ممل مجوالازرؤ أشيرحو أميره + ةارعلا

 ماج لس ىرشم اذ كلل خو هيلهرهتحي نم ىلوا كونمبل اهلا5 عربغد | ٠
 اذاشاربثك« ايش مهعناخ راعبسلا ذاوش خذ ليصتمسلا انكهد لاك مولعلا
 ةكوص مبسلاو مم اىحلا مج خالق شارما مص ةعيلو هاهو ىزملا

 نال هر اوتهرشعلاو لعن ملو م تل غانلك ع

 وعر يلع ا فطع عاججامب مضوم الوا أنرك نم

 مهسر,نلازت ال ىشو ثيدلا خه لوف رعتسجي :رمخ عب لوما عصيئالو طوتمسلا
 لقو ةأضملا ضعب لهريكنلا »دش دإ تحملوا  ندصملا
 « انما غرةرم أب احصاضحد م51 او أهرب ةارّتملا نم عصرا هخلب
 لا ئس باو د_-١(6 ىن !يشعإلا_عصن ادا كل تب ذ١ل أخ مبسلا١
 تواماد ىطارنلابملغر عش ايلا مبلا تالارملا كزملا نب ١ ءإ اس
 ًاورضلاب ثيرال١ رم ةدول م رس اوس نلخو بورد ضحجج الا 5 )وه قبلا
 لن ثم ةنإ قيورئحلاب ثيرالا انخ مولعم ريل رهرحلاو مب ةرغنا فرحيلكو
 اربلو ماكشالا خخ ولاتخالاربلغب تارملا فولاتخلب مث ايل 4 سزتملا ع ل هاجم غي ذ صوت ثرب اكيد رلسو رم لصر» لوسر لع
 مسن .ةارملا فراخ رع همرعو سوململا ونصو ضتخ ءابتسلا سس
 هاسرعو لسملا رق عاطتن ال! نزع ضي اهلا نطو ندوجو مكسمالو
 تاقاذاري» ذأ بيزع اذواخ اوك حررقو ةربطي غ ىرل قخنا» ىلع
 اه نيو ناتسلا ىاتكذ كلن رمسلا ثررللاوبا كل يتلو
 نذارثاالا مرحاو ةارعب لاك هس ن١ ف اشلدو أسيح أمع_لاكس»ثا
 اريسفت ةلرك لكذ ناك حا ره اوهد أ طس خرا تخل مشد نت ارم ارمادا

 لثم نيتي ةلؤنمع نأمل اريصد آسيجام ل اق هّضْف ىضالرن أن
 ل15! اذ توربلاو تبويبل اك ارحلو أهرمسنمت ناكاداد مرطب تح

 ليقناذرلا مغاسل دوش اميلع )بقر اميةدرتلان اجو اهرحاب | ٠
 شرقت ىلا الق يه تيت ارملاى اذ ايهارحاب لاق مي أب تلك اذا
 اسم نيا زد هجوتو تالزعلا طولا تشل طوخ اتا رطب باو ىلا

 ًاسيزرشو اهاضرابلخا اهتمد ةمجالارلنميزنل او لينهشسل 5 ثيوقلا
 طع ابزمو لحاو مجو_لعام مجربع باكل زغب ل ن١ متالاريأس لع
 هظنا ةلفنا هطضو ثلا ذ قش ذ هدمجج نؤج زج محا ثرخ ىحاهرجا



 طاشتسو نرد أمم متنت ذر تالايم تراتتو تاررسداتح حا

 ةاحرلح يا ةلطزمل لكي كاد تلامجولو تااياما ةلزغمم تداولا عون |

 مسا اداترب أجةارشو أم اجيااومطخ اذ دوعس»_ربا ة|رثو سمعلا ةدلاصأ

 مطقلع باريصإلا تحا لق و سمئرنجلا جرشو مهاوملا مج كساس

 كتانلال هدا ىلا أبهه أ تك هيلذاو درداو ةمجاط مب ئتعارش تمالتملا| .

 ص

 | [ليلشلاه يجود ضشكلا مخ أعماو ظئل لك دلزل د :رم ماككالاو حلا
 ٠ دا ]درت نرع ءارتن ايصو مب اتنكؤ هس ارسر ارظا ابزمو حيجلاد

 د ١ هناحيأب هناا ذ ةخل ابملا اهو ةريشكلا هجوارل ناهرلع رنوكم

 ال زثم مكلجراد ان اوت اداكأ ترد لوطا نم هيث داكأم نذي مل
 مب عا فدل أب نكل ىحاو لفئللاد نمله عملا 2لجرلا لسضل
 ىرحالا ىرزحالا ظارتلا ةي)مث ء]سلام نيس تدارعلا_ضمه ندإ أنيس
 ىلا اوضماذ كارقو نول ةارث زوعا ةيلسم لب لش ام يرطب ةارّمذ
 ا لاكو جرا ملا البا هزللا لوعسا١ ةلركب دارملا نا نيت هساركذ
 ةارفلاريسمت ةذأشلا ةزرّملا ضرصتملا ادارملا لج أد غل ربعولا
 ىطسولا ةؤلصلاو هصنزحو هةششاع ةاَرمك أهي امه نيني روحا

 لقابلكاش امو فورللا انف لاق مامون نعإ اسبههاركا لحب نم
 املا ن عرمعد تمل ةرخ اره عومي ناكرذد تارتلا هرم تراص
 5 !مل' نش راص ةباهصل ار ابكنع_ظورا ذا فيلكت نحس
 نوت ورعب فورملا رض م م نتس اه نو دا وق اهريشغملا رشكا وا
 ة|ةلكا رأس ليز: تلاد ارساىاتكذ تيشعاردو ىكالددأتلا
 تلاتخلا سمانا هربنتلا قيوبشملا ةزرنلا لعارذاز عم تداخا
 ”نسهاط رع داهربلا ةتيمرملا ماه! منش ةذأشلا ةدرّلا لملاذ
 منال جاهلا ث باب مزجو يريد تما ل مضدوبا هصبتاو ليوخيال مما ىف أشملا
 ثيسملاو ببطلاوبا نأيطاملاركذو تشي ملد ثارق ما لع هلتذ
 هدد داح ربح ازغم أهل دب ننش بم للا شارل اد ف اسؤرلا 9

 بحي عار |ضنا ةغيحوا هيلخو دومسمنب) ةارد اقواسلا نيم
 أثباعصإ مب مجيرلد تامياتتب مث رعي تيملا ةرانكموص ذ مناتشلا
 يجو 2هرعم يلا نختم داسلا هيبتا فايس ا أبنا تود

 | ىنج نب ور ذاوظللا هيج طابت حلام_قودسملا ب ارحلاد كل نشكو
 طالع نال كرحا جل ماوشد ىلا يتلا خشب دال | جميل غلولرملا بسحيل الايد هوكي ادارترائاذد ىف وكلا تشاد



 قحزوو هس وتم أمم داكننال قع رجح نهد أم طعس داكد اعجرت
 ةيارعلا ثلشخا اذا ل اق ثنا بلت رغ تنقاوبلا باتكذ دهان ايرغوبا
 بس اننلا مواكىلا تجرح ١ ذاذ ب عار خاب لها لسضتحا ملادرسلا ذل
 |تباالها ديم ةمالاسما رس أغان فسح با. لاق3 ىؤنا» تلضش
 "| مها جنا غأسبج (ممال دوجلا |هرحا ل اّميال نا ادت |رّملا تعصاذا
 الث نوركتب ةياديعلا ءاسؤرمناكد ثالذل اقنع ابن ىلسو يلع
 امو كرام ةارو نيب عيجزنلا نم نومنصملا سك هماشبوبا لاو
 . | اهاهزريلو ىزحل ةارّشلا مجو طقس داك رحيملا ملأ ممطعن نأ ىقح
 تكمازرملا هبحات مطم_لاةو ىلا تيت لرعلا توب داب دونك
 ىضفالات ل اخ قوبل همحّوو  ةعانصلا و ىلا ةذأشلا
 ه لكم ىلإ ةارقو ملاس ةزرّوو هسا سبع ةارش اولوتسب اناابوجركب زاك
 ! نك محوب ارد ناك تراث و ١ نك هحرد أرتد ناك تالا3 ل امن لب سن

 قولا خيتو درو تلا عملا وركب كلذ انا عيعصل اذ ىوونلا اق
 اكر شنب او س أخا 'رعسحوبا مه قي واخ فينصنلاب هدرع) لتمالاد
 لبلج ىفرهو مرتعو ىرذو |ريساو نامل او ئارلاذ جاجحزلاو
 أنبرحإ او ىش | هلا مجرخلا اه هذ لصالاو هارّسلا ادن افرش فرحت ب
 ثيسبرهو ىلا أشرح الاملا نب لزلا هاش مح قر أك نال فس زيرهخ
 هاسدلا_ا نب ليز نع ةريزل اورغنب هس لست أس ثرحسإل 3 ضع
 أنشعرتل لومد مه كب سا نبع تومس ل 5 ىركسا طوعْبت مس اتملا نع

 ه ىوسلا لزتسو د)رملا قدام قؤبإ انك ثاو انرهدنم ةيجرب |

 متم هيون ام أبن عنه ضقون ندا تاهو امارحو اب)الح منتسإ ن ىلع
 ت0٠ لببق تاّسلا مهري تهئشرإل اجر مئيلا أش لمرملد هنازتعلا ميلا
 نا يش امالو عجازالو هرهاام ىءرياه هتيلخرلا ءتّعاذ نيب امارقضأ
 ناسا وعاك اك م, ىلعل لي ثيبرخلاان دج مش نجلا لاق هلم عع فترنر
 امجرهد نم ةهجرب انشعرتمإ رعبا لوو ثارعلا هوس ام ناقوالا

 لاختي زحلا -_15 ةباهصلا رم عاما انرهد نم وذ نارلع سسأ
 اة دايترت نارملالترو هله طلع معد هتنس ذ يدها شالا |

 ماع نهكرابمالا نبا داك نيؤجولا ةورعمو ئويرلل ديىجح لبتلسلا |
 بمأب ىو كتلك قو مزقت ارسم اللا3 نعّتولا مرد ندانعلا ريرعم

 ادارمل واسم زؤرعه حك قاب ال مال نمل ليلجررتملا مظع قولا | ٠
 يول شنلا ىقو لصارملا ورسم الا هنم هيهرشملا كدا طا[ شتساالدإ ]|



 : مر ىحاجىنغ ذ ةضنلا ول مروسلا لمدن! راشلا لكمج ملال كرزجلا

 ررلكلا « أنما غسنعنشلا اك علل ذل لصصولا تل احن نري تللكتمعب سلا ار

 ءارتا «اضترا نيفتد حلرتساوو سننشلا نأشخلا ُنْكَو نئنيح بجد
 ْ م[ نبذل ميلاد ]ع الذ_زبملا ليحل ادا علرذ بركب انا مجدد هجن

 لو هتقرغمو لمت لع ةرجا ضح تال ناد ىصتنلا لصحمد ناجغال

 مله نا لع ناهرب سعاربا مناك قد ئااذ برجو ىلع ليا دلع مدلك
 اصل فلسا ص مي اششسعالاو هللاعت أن نع رت )وتل د عصو مبا رعصلا م عاجا
 . | مقان ماهه بحاصو ثيهباتلا نايعادحا عانتمتتلا نب هسزيرفعج جاك
 تبتىورعم كا ذ ذ ممدلكو مجالا ا هربشو ماعد بوعد ومحماود

 ادا ىحللا ىلع تلال نيريشرك رشا م رهو ىلا ذل ةروبهثس هيلع مهضوضدو
 | ذ١ لاقرللا بشلل زرع معد |رتدالاو ئقولا هنفرعهرحدالا ارحازيجيرل
 ل واجلاو ذ كبر محو ّقمو |مت وح تكس ناد ن أذ اهمله نيزكتارد

 م لطصا ]| ص احول نبا هجرها تمل ماركمد
 | قاببا»نب"لاتف كلذ خاونلتخاو أمس١ ايس الاو ئّول ا عاردال انا ىلع
 فقول ىسخىإ) ماتماذ 0 ىسحو مأت هجو) ثول له طقولا
 يطال ه لراواورلوشك مب اول متن ام عدصب ابوكد ولو عرب اج الس الو هلع

 يلع نقولا نسي ى نااوه ئسحلا» ابؤسؤبرل مرزنت لما هوقو
 سل نيبماعلا بري ارت هل امال هدرا «لوتك رسب أجار تنال سالو
 ىلا قول اك نسسحدلو مأتب سيإ_وزرااوه ميلاد )هامل مص ,ثوكذ
 هيلا ئأضلل انو دأضملا لغنورلا متي لد ل5 هدا معنبل هلو ام ميسإ

 بصالاوإو هسكعد هعؤورم ادود مقارل اهو هه نود توطمملا الو
 مءملا اجود فوطمعلا الو هلو ادود 6-5 ا /دوضتفم ارو د

 رود أم ىطاو + رطوا نءاكوا ةاذإو هل لب يود لد بلا الو هيلع
 اوصرلا الو أنشتسالا دو د جئت سملا الو اهرب نو دايس غلو أسسا

 هّملعس نود نرحالو ميرصم انو د عئلالو أيؤرحوا |يبمسا هلص دود

 ماء انتبسرارلا شنب نقولا عرنع_...الاقو مث اؤجانو دار الو
 ىزااوهماتلاذ كورتم صيشو عوبهم ئسحو نيراجم اكو أتش
 حموراه 2 كو عراب |جب اريد الو ميله قولا يسع عدعب أم لبن قلاع دل
 امال دج ىهرشو رطل هئايلواو هلوتك ا باغ وال سؤ دنع
 | مث سيقلا مواكوظتشا اال مأتلا أنه ةل ذا اهلها ةزعا لواصحو ءلوتك
 امانه ف ءاجذ ادب ركلا نع ولضا رتل ازكو ولعن نا زيكو انج كا



 الز اناطيللا ناكو اك لاك ُ نتلخ نيرا لاظلا ملك وطنا مثل
 ادوطحم ال ماسلا أفي يل ابو نييعصم موتك هرج دجرد قو الوزخ
 | نؤرلتم ميم سر, انرحنو و هزدمو ليلدابو عصلان م١ ملا له

 مو لقامو يصلك حاو هلق امرل فوطعس منال ماما وش أ فرخز و
 طشلاو لولا نود منالر ممثل اورمال/ل ضد ايلا أبل بقو ةروسلكرحاو
 يلام مان نيمياخ ذلولو تلاذو ناك امو مسا ناكو مجارج مرمي ملام
 6 يم

 أسهمت اما ركيلخ تترجم أضناا عا اج ادتمااو هيله ليقول سس
 ىثعمم الاد ىكمال اهرب مي !سالك نكشه و ثللذ صناع ىدتنيو نقولا
 -ربسلاو «ىزنحلا الاةلدد مأايسسالو روسكملا ري وشما داو وك

 سلا رسقوا لو نيمدّتن ملام كل يكو سلو مند دي دلل فوسإو |
 ىهلاو هين نيللك عرس أب امّيبالا نسحيالو هيلع توقرلا نسسحي ىزل اوه
 تلا تك ريل ريع فقول هنم عيّداو لبلاك دارملا هله مهعيالرو نلاوعن
 رهو ليت دال اراد. لبتخسم حملا ادا ميسم اوه هدد نا د تسيو |وناك
 هدداو ريك زا تمي لخنقولا  ه) سمو ضكلتف هانم صقد عرهت
 تميل فرح دو ملا ىلع متل اراه رم مق او مي ىب الو فصلا أهلخ
 لمجال رطض ناذ اررزنو لرسشسمالا كل السر ) أهو هدا ال امل الون نم
 ىلا جرحالو ناعي اب هلصي قح )ا هرلا مجري من اجرسفنملا
 ود زبراجر لقاطمو .مززل بن لمسح لع نقولا ىرنو |جعلا_الدو
 اهوونع دارمل اربع هاخرط] صوول اه مززلا] اذ ةريورنضصخخرمو .هجول

 تم !مضرن هدا ادرخداذع هاوس لصوول ذا أمه ضقولا ملي نيم ئمج
 ًاصلاخ ةداجال ىرققو ملح عارنللا دونا اذ نيتمؤمب هلوتد ةفص ةلمجلا
 نواريشت لولذ دله ىلوق غو“ مداذم نمؤمب ىه اه كوت ا مالا رع
 5 نيلس الول 3 تسبل ك١ نلا نجع دلخا د لول نإ ةوصرشت جلحاداخ

 مدن |ىعيس وو هاجم للحل عابخلا تأبثا ميا) ث لصتلاد طرزلا) :

 د ا ١ اين 5 1 مثما مهو اهلرضا غمو تمومسلا غسل مج لسصوولف داورل ايكيا
 درا امو تاومسلا ؤ اهل اد أب فوصوم إو املا اداو ىلول مقص

 يتبل مسالاك عرب |ء ارتب» ىسكلم ولظملاو اًملطمراولا ريف دارملا» |
 ؛اينمو نوكرشمر) نو لسعد وت فذ أسما ل عامل او ستي هدا ىنح مب

 كاووع ثو حلا لوغعمو رس رسعرمب هددإ ]سحب «ايزسلا لويس
 ايدمولد مايفتساإلو هللضي هدد' ءاشم نيوتعط, كلو هدا ياس هدا



 ١ ةربخلا مل ناكأمزينملاو ايثرإا رع انو همن وهلم انا تودي ١ن
 نياأججلا»ىؤب اس لوتمل قاوم كلل ذ لكن لكي مل ثيح راد الا ثاو بوس
 لزم اامدون نيذرطحلا هم نيبجيوملا ب داما لصنل او لولا هيذرل وجم ام

 سجل رحلوا مجراختد لصرل وقمت ططمل اواو نت تاي رم |'
 ناف يلغزلا ١ ننزل تارلو ون هجولزموجلاو ةرخاما» تنومة ودو سرت

 مت فنخيذاذ هلو د. «اطلا نال حامد اشرلا ةايلل اورتشا

 ف ديتاس لهل متل لذ بوكو لمصولا بجرب تالذو زلت ببن

 هنكا اقامه عاج خذت سم اراه م/يرضرصخرمل او أبجو لصنلا ]هب
 ان ول دوعل دل سلا هاهزرلب ناد مولكل لوطو_رسفنلا غاطمل ال صخر
 قايس نجوذتسا/لزناو هفوقادال أشم ةامسلاو هلوّسك ةهوبضم تلج
 الاهاماو ةموبهم دلوملا نارثح ها شاملا دوج سمض دلع اذ ناذ مدلكلا

 لكذوخد عر ودارت ماو مث لجنود طش اكذ هيله قول اوت
 هب هيبشو ما”بّرص١ ةيل ا ىلع ليزنتلا_ؤفقرلا عرب لاقو
 ناار مب هريشو بهو مب هيو عرستوو -مد ريش درصق أنو

 رصنعمالو لعرطنسر يع تقولاه اسك ١ ذ س نارك امرشكا ىريزجلا
 ىرطضصاو ىر المخا لا مسك فك رلان١ءطيض أ هتلّقام ب رقاد

 أماىلخيال اهات منوكو اير ابتخا ناك مت ناخذ الو متي ااا مدلكلا تال
 (وسملا نهجئمالد لففلاا ةبجاسال ى١ هكلا عمد أع ول هكر اجوكم لانا
 عرج ايوأرتسو ميل قود قلطملا هرم ابا ماتا ىسسملا فقرااومذ
 :”مةميشعت اان فتولا اهوكيدقوالاخ ماشملاغ مرام هزم مشد
 تح مرىجام ناك مات هددال «ليدأت لس امووتع رجلا لع مارح ةلركو

 . |[تمرعد نا ما اهلغئقرلابوسلا عاوومو ًاذوطحم ناكند م أتبريع

 لي ووو ملا هوا اه ملا ىإ هسكهوا فودعرجملاو اميه
 مات أثماد س|دلل رب اشموتمد شملاوه ا هرج ام ناكاد» م اشم يع لموسم

 ديف زملا طار صرارطم لا ةارق لح فانك اورق و رقع
 دقدرقفخيرم ارو لع مسحه دع مث يركلا مسام مضر نم ةلبقرلع مان
 تيعس ك ايزو فمن علاياو ثررلا مود ثللام نع مات ١لضاغم

 د |مذ اهاشملا كلا رتتشم مل (د الل رم مل !لوال نهارا مات أه دلك
 اهيبش مهطج هأج_و نلاوهانهد لواظ فالخي باطلا مم
 ' | 8 امنىزاروهو دوصتملا ئمملا ث أيل مب ايتخس ارك أتي ام منو ماشا

 ىئملل رج نم نيوكم امااهاولخراج_وامترل اكتر او مزالا أد ىرنو |هسل١

 ايتف



 مرج اه أدشوماف عرس أعربت أنضتساد ماتعشولا ذ اكل اد ييسللاوهو
 مدلوقو تالبق سلزلا اموءساوفو هوتننب هان قو امو.كوتك هع ظ

 مق ذو م امال ضاعن 1 ةيانكلا ةلض | نئيد ميد نم فره لع ٠

 مين نك يوكو الا نحرك اضومع فدازف لاك نم
 رضا سد اكربع ةارقد بارو سنقل اك تضارب ل
 تيرطاناسح ةفأ مرعب اه تلعج هنا فقاكيرعيلا) س انا دوا ىتحي

 ه يؤ تب مراعي اه بجرعا نا ف اكددوشوب ف مزحارادو ةاوصوخ

 ير نينا !سطب | مجانا سحره رع ش
 اينما بولوتنت ما ةارثىل اع فاكبوصلحم مل رخو لزن أح انونمؤدإ

 سمطيف مثرنم هو لع اك هللا + مكبس | :بيعلا ةارق رع مان

 طال 0 ناد مزجاس ةا قلع وسخ بعيو
 اف وذ هيلع ضقرلا يوك لرؤه وسح سنون غزانال نسحلا» د ىيبسملا

 كونا ريو اذ ياسا نوكيا ظنا قلعتلل سباع |
 ةريس ما ثيرحف مط هيلعمدداىفمهيجتملا نع هكرجل «اداللغا
 فرورعرحال ع اك اتوا |رد اكد ريدجت لع اذ محطقولا نوكر قو قالا
 مشوا سرج جب جنا ف فاك أتحت عاج أج ]مج نا نيسح نيئتبلل

 يقول ريقريوخزل عيتل ا يمل ارشد ايرارطضما هيلح نقولا ناك مالكا تب ملزاو تايلد)عربخ اهتيموسج ند مات مطتلا رلهردتم
 . (قملاداشلوا ةاياغلا مرحا مومو سنن خاطتلا اع قرورصلال هيلع
 فصتل (لفوك حم عل هضم وكب لقد تينا طارصوتع
 تار له ع3او ثصنلا مط ءاكرش عرربلا مهام امهابتإل برج الو
 ١ .فقولا كحل ل ةولاصلا|جرتتال تيلصم ليف ندي

 سييلرنال أبر أدتخاال ثوكرولاذ رنال اهاو «ًايدارطضاد اد ايرايتخاأ.
 دول اد فود جئملاب لم سمع النوي الذ عيورص هريلاوعدت فتول 6

 أتسج#ا انيكو امان تداغمو جرار قولا ماسق اك هماسق ا خوهد
 نم الع ئقولاونع احا قيما داضد ههزشو مالا بسحب أمد

 لوتي بلع نقرولخ ما ميو ميقوعانلإب انش ايي اناذ سانا ٠
 همه مقلع نقول كو مب مارشي نم نسحا لوسي انتسالناكأ

 رلادرريا يارس زع طع طقولاو فاك و مهتا هس أب ارد |

 'هدوولو امنع عا 7 التسامو 0
 متاأنادنعودو ايم هلالجلا» هل ؟رورط هسا نعو ام ىلع
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 |ةارسح ماكو هبذ بجرب ىلع مولكتالاطنداذ ماسلا ناكما عمأ

0 

 كلا وجروح | بت ب ربالاو أنس قولا توك لاقو أمهنم م١ أو هلم

 كتم لرب نحس صن ذ ١ ىئسحلا د ًاسنعل بق مب ارتي الاو نبيل نقولا كايد

 ناره نه |.لجب نمر ايجار تنال بق فقول وكي قو مه أبن امنا

 ةرأشلإل نا مقون ميزلو عرخسد !لتمملا ثيدب ه] صنعا مي از هى كرلا انه
 كى ابيت مف انيتسالم انوا فاكأ لربع لت الاو دقرجلا لل

 5 ليلا ؤ نسجت عزل اوههو | دارا لاوملا مب انو نري نا بكرمزلل نبا
 مالا ممللا هوركه دلو مارح ا ثلا ند هو ديرب راو ةوالاتلا ذ قوربرو
 نيرمكي رن أك هللا دارا ىنلا وعملا فدلاخو ثارعلا فدرتم اللب نصب
 ىصضعب هفشسعس اهلكرسل أضبل_عيزجلا :ريالاك_زطا ثلا مت اب نا نع
 ىنعيعي ام ؛آوها/لهار طعن هلوأتيوا !ريعلا ضعب هولك و) تينرحملا
 دال ىرملا عرج غش لج هيله قولا نمعتي نا عش |رّياو» أفقد
 3 ارتداد تنا أجر اذ له كرا كال ذو هجوما نقول اد
 تا مهاب ىرتسو ايونلجي كل ئاج ونمو لنا فج رعانر ضناف
 مشل نعم له عل, هلا ن) هداب كرو كرشت اخد أب ىنخو أثديدا
 ماضواؤوحد تيبملاعلا بر ههاىدتسو ءأشيب ها الل فو اشت امدوكد

 نع ملكلا فيبر تع و لت ه فسح هزكف أمم قوطي نا هيلع ىدتسب د
 لم#لا؛ صصقلاو لصاونملا لوط غرب :# 2مل كيل | هنعض اوه
 لاد وصلا ةإرقو تاارقلا مج نلاح ؤو كا ذوتحو ةضرتعملا
 :راكولو نك اهرطعبل |رتنالو فقولاربجا اع نم اهرتع ةرئت شي ل ام
 هلثمو -ةرورجصحملا قيرذو أه ١ هأهس ع نالا لهو مجني ل هلا ريع

 ل بكى طب هل يشع نسحامو فرز نبال اسم امساد هوتي
 ف يلا داو ةولاصلام اكاد تنييبم اووخ»و برغملاو قرشملا

 أورو مضمار جارإلا بونم نما حذار لصاره ئه كونج و اوه اع
 لج زغتلا رعت انلا نقولا عبوجركد اهودوملا قف قملا بحاص

 >؟

 اميآ

 تدرك |رحا هددا عم اوعرات ناذ هوت ىلا جد الك ماوّمكضفانلاب
 سخدلا5 اريل هيلع بؤيوكب اوداك لوف لاذ أبْمُْخ ناد اودع
 ملو ملومك دايبلا ئه برنعل اجود ادا المروه ضش ثبدارلغ قول ١
 2لاحرشاو مع طصخنم أس ق د١ نيبي انه فقولا داخ أجوعمل ل عي
 ىبضلا ميرا ثيب لصئيل تخج» تانبو هل ومكو محدن ةي

 ين

 |١١) لاتزال د هيلا فاضملا هود فأضللا ل غ اقول روحوا برت لوالا

 د وجلس ب رع

 > مه هوم
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 تيل نيل ايون ثول الع ينبه مولكلا بولي نأ زو ىيبضاوأ
 نقرلانتخا كوز نب» ه6 هبباسح امرا لو هيماتك
 ايقنت ركب ملاداد لمملا زر اذ نسحي اور تشب لد كا
 برشل تانيبلا ميردني اوسع [نيتدو باكتا نوح أثينا ساو

 لصف حا دزالا ثقرلا طار ا نك سرتلالعو لسرلادىلعضتولا | .
 هل أمد هّلعت مطتناو ميلع ماض لادجوبرأمذ عريظن رع ضئوبم
 نفود ةبسكأم كو مم تبسكأم الوحم هحلو دز !لجا نما دو اطغنل

 ليلا حلوي نكد هيلع مح راذ نم اناوعو عم يلع )ل كا ثيسوي غل حجت َ

 اسمو م هسلد ادلاصإممع وحدو ليما ةر نمل جود ناشلاط

 نيزتولا نيب بوكو جا رلعد فرح له ف قولا هوزيججد5 م !رلا ًاههلمذ
 : مك شل لكم تولا عشا أهرجا لطفضقوا ذاذ دال الع ةيفاره
 نيبو هيد هدد»ال هليو أتت ملعب امو ىلهكولاو ةبقارم هدا هلع ام نبد هنيبااف تكياما بتاكايداولعقولاكو بيرال عا ١ هزيجيل هين ىلع هزيجيىنااد هيد لع هزيجيال اذ بيسر إل ع ىقولاز اجا
 نع هيلد نيل او قرزحلا نبال 5 بش ارم ملل اذ بويع لرل اذ
 فبضورخل اذ هر ارملا نم اجل_زءارل لنعمل اون! فقول 2غ هبشارملا

 ملا 2ووعا» تقو»ا ذ ماضل اب موتيرا هاجد ناقوس انللا ٠
 ةعاي اه رطحد نم ارطم» صرخ تو رعصتل اه نينمتل ابرلاع تال

 لبي ل ئمارلو هيلا ىلعا نكو مرعع بف ادارملا اهب لزنيلا
 5 د اه ملون الو هلو قرنع في باث ناو فذاتملاة داش
 اكاملإردال نقولا ب اتكذ لاّمف ىو'نكسل ١ تارلب حيص رمفو: ربا
 .لغ نيد كلإذ نال هتمنلا ل ثنو هسا ةميالا هاه ةقرعم رد

 ري بخ نها قولا عبسي ماوه ن لرملا ىانال ادّببالو فقولارةةرعم
 امرت وونعلا لع امج يتحد اعأذ . نيرا سه زم ىلع شو مهطجب
 هليقام لع زقو |زع لع ابوصنم مييهرب ١ مكب نامل بج رم نالذ
 تالصلالامجايتح-ا[ ماو دلاف هلّشام هبال معادا )اه هينلمعاوا
 فيالىلع ماتجريع ةاق ىلع اهات ابوك لق نقولا ثا اسم مرت ايلخ
ح أبا ىلهضقو اذا مؤلف سس لا ءجاشحل او

 امر”: مولع ةمر

 ناك مول لعنقو اذاو ةرملا عله مهلم برج ابنا ىئتسملا ناك يسم |
 يسيل رزه جرف نيجنر) هلثللا ناو ايبا مهلع ةموحجمنانبه |: ندحلا
 |* ايري بزعاد ريت لعام ان هوكي فقولا ادا اضنا مرفت قد

- 



 قوم سور ندال قي سلس لعل اهوكيالف فق اتسملا ةدرشلل عدسب |

 مطاتم مرح نال عروض حل ىلا مجامحا أما او ىخا بارعاد ريس لع

 مه ةزعلا نا يازق تانزحيالو ملومك هأمحم ةفرحدرب نوت الا مولكلا
 انتاياب ايلا بولصران هلوقو ىلوتمال فأشيلتاسا ةزحلا نا ملوح
 :فأمجرا ايلا ىلع ضقرلا نسحدل ثيراازع زينل _.الاقو امتنا كاتسبو
 تايزا.دارملا نال أسهبلا لوصولا مرح رتو اض) نهىلوا تايلملا ةملطا ١
 فقرلا»نكو نوع مهن منج لو مرعجلا اهب اوبل قو ام افصو أصلا
 فر, ناالول ىنحملا نارلع اه, مهو ى دتسديو مب تمهرتلو هموت إغ
 كلاب لضم ؤسشم هله بوكمو الول باوحح مرئف اهم جل هند ناجرب
 وعلا ثاهربثبا كجم د اسلا نيب كرا(ذ 3 لصا ىنمملا ورم نا

 راض اوت ثاىلا بهذرللا ةةربح لا بحاص موطاتيلد فسوب_ردب نع |

 هريمستو ميلاد نسملادرصق انلاو ماتم أد نارا نه هيلع فوقوملا
 جم نارقلا نال لاق خلتسم ميغ طع ضوقولا يرجو شرب كل نب
 عوصمماذ مضحنو عيسح مان هلكو ثارق هلكذ قراحاولا ةعطملاكوهد

 ]لرب ند اك مث انش ار ماو عقول اذ. عب نيم طرتعلا ةرمجال دأاسلا |
 قيس ١3 رسل ١ مطعلي ثيح.ةزحور يشرك رب 9 عل بسحب هه ساحب

 لمهتشرشب هج خ١ ميرعشبب أمو هدد: ال هلو :ماسي امو سلك
 سر رهتب ورجولاو ممولكلا ع ثيج خاسككاو مصاعو ابهله قولا
 |٠ لا ةرهتسي لع ئقولا نا مهطجن ل اكروش ثلا بحاوش لوو ىإلا
 | | ماد تارالا سر, الغ طرخول!لضشالا دورجلا و بعشلاة قبيل

 هتنسو ولسو ميلهدم» لصصو ردا لوسر عرحلاعاش) اهرب ا تّملشن
 اذا ناك سو ,يلعسا لسكوتملا ادا ليس م) رع معو دوا جنا غور

 دلما ضقي م مهعتل ارجل اهله اممم لومي ا ما متررق مطق ارق
 لة رم ثلا ثقي محيلاررهدلا فن م نيوملاملا بر هم
 نورحاتملاو فئرلا اه, ادإره املاغ نبوهرمتملا ابهلطي تارايغ تكسلاو
 فىراقلاد امين ل اكونج أسار ةارتملل مطخ نع ةرابع مطقل ااولاتفافزد
 امتسسنو نااوهد اهربع_كرخ بل احلا لقنلملاو ةارملإ رع صوعلاك من

 صرحا مودا دم رح هندسس غروصنعزب دروس جرح !:مط انتم أمرشت
 او 'ٌضياد١ ثبوهركت !نناكلا5 1 لب لوجلارحا نبد نع ةدأشس نبا ارع
 نامل ينحل انس: نبغو مدكتد انس اهطج اوعديو الصحن
 ةرابجقرلاد كلذ ةبرهركي ازد اك رت | هصلا عدا لعل لي ازد اكملزفد سيبك

 ْش



 فانرتسا مد ةداع هيؤرسفللب أثمر لكلا نع توصل مطق نع
 ّءايالو ابط اسواو ىالار سور نرانوكدو ضارعال مال ةارغلا

 توصلامطّق رع رابغ تكسللاو امس لنا |امذ الو تلكلا طئسو ذ
 لع انلا تؤلشملاو سنفره م ةداع قولا ضرع نو دوه هل |

 تكسلاذ زج ره نصقد هلرطر لهل سبام راع كيداتلا زل ةمجال
 . 3ث يصف ن أنش ناكد هريس نكس ةزمل البت نكاسبلا لع

 هريسم ةزقد نويلغب ل55 عابس ريع ةسلتخم ةنكس ىأسكلا| ٠
 تمم يت نعد .هطيقو يرش بالاقو ةفينخ ةطقدىكملاكد | ٠

 ىريمجلا لاقد مطق ربح ويطل ةركس نف اول! اق سنل مطقربنع

 رامالاطن نزل رشنلا جاما نحذ نصت! واق اذ امز تيصلا طق
 عامملاب لارقمرلا ىصلاو ىرزملا ربا ل (5 ىلا تاراعةرافقو

 لبقد اب دوصتم ىنسملا مب حاورلا تحعص أمذالا نوخخالو لفلم اد
 ممهضجن لجو م رلارصتمل لصولا دل احاّملط_رعالا سر قيزيى تحي

 ١  3ات نلاؤ_ىنلا امج نازملا ىف اهلك طب | وض عررذ لع دراولا 1

 حتوم راعبسم !9ا/ارعش مارلخ مطتملاو |تعخ هلق أب لصصرلا هيلث وتب
 .ثردلا قتلا ل ”اولني باكا مهانمتا نيزالا أم لتنال نيعش اذ
 ييإ) أبمرلا تولكاي ني زملا_رهاشنالا غو أسرذ ةىرعب تاكل هانت
 نيزإا ناقزعلا ذ نورشع ند نل١ ةلرب غاورهاجو اورجاهو اوس
 شوي سوس رن زل هلو شاش قد سالع ة-رشرعلا نول

 رع مطتلا يلع .تلحفا عزل !ىدتسيد فوصيملارلغ ىراتمل! فتن نا
 انسيخبرلا تناك ا ةفصلا ىفاهرلا_ ل اقو ةفبص هةامح اذااه|

 5.اهلماع دال ن اج حرملل تن اكندو أمن د أم رخوصوم ىلع قولا منسم ١

 ثتسملا نود مسن غتسملا لغ __لنئكولا فوصوملا ]م اهرمط حامل ١

 فرح التم حم ى ماك أضل طمز )ولا به انه هيض اسطقش ناك نا
 ملز.دل اظنل هلام ماجا بتحال اتملطم مئملاو هيلع نإ كيل ربما ١
 هلهام ناد ىعدو اهليق اع داصتمل اهأنعم 'وامو الا لامتسا لمعي 20

 نامل عكتك نااوغ صحا نايل ؤ ام كلاؤف جاما خ مالكا ماشين نحس
 م ص اناذ لبصمنللا كلاشلاد اطخ ناك دارغا ل عر |ممللا» تلقد 0

 مب جرصنمل ناو اهلهامح أه |نطتساد ةزمملا لالقشسال ن اهريزملاب
 نياخن للا لع _ائقولا هيلاعاذ. بجاملات بالة اهراتعتشال دلاذ
 ىرخد ّءهاهرج امو إَتْتم ارز نيومحلا رغبجاحلانبا هلمن م

 دعداربلا



 . .ةملغطقرلا نوجا لولا نه تارغلا ذاجاك أهم قلع لول تناك دو

 ال رنولاث خذ ادارملا راك عريسمت خي ىلا للا متي اك عدسجام دال
 .ارزع واكأببع تالذر انملع نقوش اقاضتا حورلا ميس اسزم | عموم
 | ءاكرتم طرعشللا داك 5 ثيمات داكشات طولتيا» ميم دلك
 الخ امطق اّتحر ف مجوه ام امهنح قأبلاو دلاك شملان ءإ داك يرد ناولك
 ىكم :_لاقو ناهجلا هينف يوما ل تح ام أس زمو هيلهضقوب
 | وهو عدرلاوعجلع ابملع هرذ ولا نسام لوا ماسقا تجر اىه
 انانثا اعضومردهرحلا كالذو امحؤمم لع أب ايدام لوخو ناش خم
 كيزانا رشرملا :نانشدو جدامملا خد أنشاو أمسو حفار ذو مكرم 3

 نناغازهلا فد راك نيلوهريطاسا نيففطملاؤو ولك ةرشنم رلك
 ىههو أم ارتداء زججالو امله نقولا ئسحي اه آشلا ةربطملا فد الك
 فتلاشلا داك اق وكريم ل اك جولتي انا |رعشبلا و ادأحطوم

 وضو اهرب اجيد اميلنق ا لمصوت لد ع معا
 مارلا ٠ نواعت فوسولك م نرلحبس م ش اىتلاو مث د. داعصوم

 - هو 1 * ويرسم أهمل نقولا نسجيالام
 'آ لوالماضضا رثالا ىو أأعنجود نيرشعو نيش 0 نبارَملا ذم

 مضارمةمبسوهد الق | اهرام ىلا احاججا اسهلخ نقول رنوجج الام
 برد ىلع لك امس ؤ_ هيلعارعو ىلم لضلا ةايرد لم ماظل ظن
 خلا انبرو ىل» ناتحالا ذم كلن اجرت ىل نرنمزلا ذب ركل اسم
 اينو فراخ هنا واذا تييداقولب ةسمثلا ةرهرو لجل
 | حلا لق نئرطيل كلذ ىلاد عرطملا غر عض اومن كاذو 3
 . | كراس ىلب اولاكديرجلاق انلسرو لب فرحنلا ف تدححنككو ىل
 | امهلع نقولا ذاوهبراشخالا اه تمشللا اةءاحرر5 لباولاق
 فارعالا ؤ مطاوم در هر ثنارملا ل مخ ةشابلا ةرثملاوهد

 فج 1 نذاذ ميناولاق
 ماو ملا لرعشسلا 2و ارهذ ة ئبلاو ندا لهالوق نابل ذا
 تش الر [تحلاد اهورحاد عناد مهلك تاأقاصلا قو تعب شملا نحل

 2 ىرزخلا نبا لاك طه امض لورد اس ءلاضد ال (هلنق اء اهرجام قلنا
 |٠ ةيفيكؤ) سد نمباجارتب»» اوز اجا ميلع قولا اوز اجا الكر ششل
 : لمتملاذ ةدرعج حيوا برعلا ملك ٌخفتولا ملكك حادا لخ_ئقرلا

 . | لاقتلاول ارياللو م اهشالاو مورلاد ابوكسملا تحشد ةارّلا درعا نع أنه
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 فترلا طل صال وتو توكسد اما قاحلالاد تاشاءو فنلاوأ
 لضم لو مطتلاو كمل !فقرلا يحس نحال الاصو تكرّتملا ةرلكلا ىلع |
 نمريثكر |تخارهر كرم لعن قوبل نكأسم ارتسسال اذ ارتب |

 رمل طعس ىطنل! رع ةر يح ارّتلا هلعونم مورلا أمهلإو ارتعلا
 نء١_١(5 اب ظعم بهذي يح ةكرحلاب توصلا فيعضن مهطجن لاقد
 كسكملاو مومذمل اذ صورجلا د عوترملادصخيو دحاو ثيلوتملا الكو ىرمزجلا
 الاخ اجرت اس حرم |بطمن جرطما ذا مقيفخ مخل نازل حوتشملا فالك

 نم تيرم ىلا ةراشال نع مر ابهىنم ماهشسال أماد ضيعشلالبتت |
 سميد نجاد ايغالكذ اهيروصلع كرس لمحت نال يشو تيوصبربع
 مضامما اما ةمزال تن اكا ذا «آنس ما بارعا تبكرح تداك وس ةرمزلاب
 دقو م اهساالو كاذذ مورالف ثش اتا اهد مض حرس مهلا يهد
 اهلعنقوبام قريب ءابلاب اهله ضقوب أع ثيناتلا*اهج_كرنجا نبا
 بقوكلاو عرع ىلا رع درو م اهسالو مورل أي ف قولا ذا مع مسرلل «اتلإب
 مهن قط | دال هانا ساو رش هيف تيقايلا رع تكي مد أضد
 هيلع فوترملا ثرهل لصولا 3 تشن ىلا تكلا ناس مدك اخو اضدا

 لاسالااهاو امملع فروقوملا تكرملا كالت فيكرظ نمل اود مهاسللربظيل
 هلشمو تنىوشلا نهؤل سس نلالأب ملح تقرت ةجوملا بوصنملا مسا وش
 أمزم زلم ءاهلامميلع كرس ءاتلأد ثن ئملا جرعملا مسيلاؤو ادذا
 هزغرزع يلع مقود نا فلاوا تازح فسم مةرطتم ةزره ورح اهدد
 ىتع اذ طناج اغلا ثاكدنا م اهابقام نسج نم نم ضرحأبل !ناب
 نمو ءامسل 'رهو اشهو طاشب هرم ٌؤرمااناو |عِببو ينو رق)
 هرمز ميل كرد من اذ وكاس نج رزه هزخا ايم لقنلا أم او هام

 حرب هيلو ؟رملا نضرب «نج مهجباب لكل سملارظلي لسع قد ىنحم نمي ناسا ناك ريرج فض ا بر هيلا كولن
 ء اوس نعبلصا واووا ء ان ما اجل رهءاتالو “ كدب جرب هجوزو

 تلعامو ئلنلا بتال ئطلد قر جد ئنملا تدم فرح تشاك|
 خاهأغدالا ماو ؟ولسلا شم موس ريوق لع نمل وا ةقسس رح
 .8 نجرنع ملعن كود اذ ةمجترت ان ىاوو ٠١ أي سس زم هرحاأم
 كريو ىنسا و هز قام شجره ةرزمهلا لاربا دعب ماغداأب أضا
 الصابري شي نيرنع لياؤزلا تاايلا يف مزيل اهاو ؟ورقو
 .فرحاو زن اه مست لئلا يش نياوزلا تايد [تقو أبد نجد
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مرت ىل مضارحز ءايلا تأبثأبو نيعو موت ْ
 : لبو غقاولاد أب 

 ةيه1 9 نلالاد لطايلا سن كرد هينابزلا غينس ايلا حبو عض

 ىارفأنن ىقهرسؤر 2 قابلاد_2لىشحو توفولاثو سفح أ نم نورشعو
 ل|باو فئتولاةدود لصولا طرأ نيو دوو ا و ةرمخو ورع

 ترووزحي ئلخو مص اعررماعنباو تلال ذ تأت شد بوعجتو يشك

 ىلادد اوداهوم أند أ يبي نعرتع الاصو تاقوزحلا تا ايلا تف
 لع تكسلا تااهنم لكارحلا نبأ _واجلالا اماو قادد قاود

 ثانال مجم ةدر2 لل ؤلاو مد مد مد منذو مع دارمي نم

 | تيرلاطملاو نيب ناو تيملاسلا ىلع جوتن تيؤملاو تييلشمو نهنوتم
 قراو ضرصمو ”لرب تةدلخ ع اولش نا ىح ىزرم لا هدنة
 فّدول اذ هب اىثحل ١ فحاصملا ممر عابشا (م”ىئرل رلعاوعملا ةرىلق

 ف فرلتخا مع جرو مثالا ًاسطق د كاصوو أذزحبو أتايثاو الرد ١
 أمذ ءاملا قاحلادو ءاسلان قنكام لع ءاهلاد نقول اك أبن ايعاب أيلم ١

 ا

 يحن اكو ذ_ابؤللا قرحو . هدلتعشلا ميا نحأسلا ميا بونهؤملا
 لاهو ارسنال ام ايا لصودو «ايلاب هيلع فمي مرم اب: ناذ عتد
 هدم“ اك وو ثءاك 9 مطقد انهو ئن اكرثملاو ثبإكلاو ءانلا ذو

 مس [تلا جورلا ميل و مهرلا عبتي نحال رهو او ددعتمال اد
 سرس مر عؤبوه عم لوصنملا اظنل كوصوملا اد أب ل تيرسعلاو
 ميو هيقع متلسحانل و فقولا سك صاوهو كلما >زعت اد أد
 اًتترازؤ كرد رح ريدك خالاضحد فشكو تدل اىش الا لح صحي
 053 ءاوقملا ابملا نكسيل اهجوز اهدب]محو .ةاحلدرضن ص كتل نااوه

 رضجز ياه ناف بركرشب اع هال عش امهاتر امذ ءاكرش مل الامح
 لهزيلاو ريحا جرا ثعيرحيؤ مب حرص د ةأيسلا *سمعاك لوحو مدا[
 .«جيلاو اجوجرم رم رع ىلا قبرط م صر مكاحلادمزحجو
 كيجلكشم ياما رجا نكذ س أب جنرب اارع مين هدسبم عراعو مج احيوبا نب ١
 نمح ةدوئرصعم |بيالاد ملاكم وذ مداد اوخو مدارلا غل !رثسالا بلد

 /:لحملا ممكن كد ٌنِحرمو اع اجا اهو مونملا لبق كرشلا |
 ىيَتو للملا له اذان اكمتحيوزو لجر غرازماو اوجو م دائعىلع
 قحكرذ نم ةزكو 5 تلزذاهو .ةراكتب يدلاد ثيرهلل بلت ىلا
 . | ترج انج فيكحرب نايتعنررجا أرح لاق حاجا با تدار

 ظ



 ”رركرشم امعرس ىلا عه كرد وت ة صد! ع طابسا شرح [شئسأ
 فازرل اربع ل55 برعاا ةحلا خص اخ مدا ينس )م صخازهلاق ظ

 نسل رع كبري كل اري[ ب هللا ديعيرب دو رص تحمس هشيسشنربا «أ سا
 نبهان لع انيرح احمد نبا لاو لوصمملا لوصوملا سان هدا |

 كالام دا نضكرسلا نع نايتس نع تاربماس داحدإ نب سان |.
 موتمل اه ثوكر شم مهره ىلا تش لاول لذ هاعاطا تلوصتم نهاد
 كازب متن اد ه)ضمملا اهلل تلجناو ريحا نهؤع تلخباذ نت
 بملا ءنصْق لا صلو عرج اه ناو أه أت أمذ اوحو مدا صخر ثا

 هشتللا رسب مجالا ريطلاريرعت كلذ عنعونو مانسصا» مكارشاد
 ألذ اهب هللا اعد ماومك ناكرشس امعلامل تاحاو ةصملا تن اكولد

 عا#ب موو ذرب امذلا كالنكو اههاتد امذ ؛اكرش ملول سج احلاص | مههأتتا

 . ..ةارعلخلا نسحو تايالارجا لا ابا. ايش واخعامام نوكرشما
 ان او هدداالا هإبو أيل امو اكءاو كيد ردو ثلزملا بيلاسإ رم

 نعال هو هدو أت نزع بووعس لابوكو ل صولارب لق لعرماذ, ميا
 كيبته)و (أشحتلا ف! نع متاجحا ابا جرحا ىو ,ةراذم لصنلا
 تد ياابو كك اذ دي ئدو ةعوطقم رهو ٌيا» له نولصت متالاق
 متيرطا داو موق كلي ذ رهو يزل ام مهصوو مبا شط ودشم مذلع
 مكشفي ادا طخ نأ ةداصلا ئه اورضمت ادا حانج يله رسل عال

 قال ناو فومملاب طوزشرصتملا دائضتعي يالا هاط ناذ اوزمك سال |
 فتببب نك ةشماع مه تع اهجمبالاره اظل مهضجخ مب ل 5 لوو سال عم

 مرمر جرب ١ جرحا لوصاملا لوصول ءمهاز اذا لوزنل ١ بيس
 مللساو يلع هدا ىلسعمس» لوسرمد أخهلا_ازد نم موق لاسر ثيدح
 | ذاو هد لزن اذ لضىركف ضر بر ضن انا هسا لومسر ادناول اًعذ

 مطقلا مث ةالصلا نم اوزصمت نا حانج دجرسلذ رطر»ذ يرض |
 سإخلا صف للسو هيلع لسمو لا ازغ لوح كا ذر داك الخ حلا |

 مهلعر درس اله ضهدربظ ثره رب أ هصاو ره يلم ارمل اجركرشملا لاف | .
 نجت الاصلا نيب هند'لزن اذ اهنا خالشم_يرخا ملادا مئهلخ اق لاتف
 * الاصتلازلف اثيبمأب ازع لوف ىلا امزمكتري ناار كشفي نا ّيطخانا
 #82 أمذ طوررشم يضخ نا هلو نا ثيرحلل لبي نبش فؤملا
 ليواتانهربرج ا لاق نفور صتلا ةواض مذ ل فزرملا 5ااضوهو

 لعاذا مه صمخو سردلا ابا لاكا ذا ريالا ذل نكت ملول ىختميظؤا ||



 ىلع طرشل ا ضاراحل رم نوكبو يحل #_تملكا علي ارطمو اول لعج
 اهدي زنجي لوق لع« انس كائماز 1 !لمخت ن' نم نسحاو طرشلا
 بفداحللا ةلك برحلا قاندق_رسيفنلا مب اتك غرومزجلا نبا _كاقو

 مب انا لير انارعلا لو ام ةلصتمرير غو ابسامناك لك
 مثدوارأنا هدو هدورم ات١ذاؤذ نوع لاذ ؛ذاملا لوقا له كر ١ ند

 ملعيل هلا ذ تسوي ل اّمذ اههرلاكى رمل ١ نبق دأصلا رمل ماو ةمضن رع

 امور ها مي الخ د11 كولملا نا شهد بيعلاب هلخا مل اوا
 تواعنب كانكو اكن لاذ امل ثىرمْلم اراهخ هل ذ١ اياها ةزغا اولسجو
 انه :لكشلملا تلاتف ند انتكلا لو ىلا أن نقره ص اشجان م هلو
 - [اق#» نهذ ةد اقنع تاجرا نبا جرخلاء_رعدلا عوام
 ةدايارلاةىيرحلالهااهزحاو ةلداضلالهاأبلو ١ هددا ب اتكتم ميا
 تنيح_وهلا ١لوهو ٌقائلالها لو اذه أترقرم هرم أن ثب رم

 رع ججرتحاو عيولسرملا ق دصو :رغتلا سسوامازه عتق نم |وشع
 م١ برري اهو لاك انوه ؤورول تء اجا أنا كرش امو هلق ذ هاج

 تبوسؤير) تاجا ذا أنزل لانعت سي فشسما مث تءءاجاذ١ فوه

 ثينصمل اهدزذا مجيب امو تذل او ةلامالا في دوش ولاشللا خوملا
 .لاد لؤي ةرق انك عصاتملاث با مم اتلا ثم عاج
 دما لعن أنت برس ند تل بلاممو عدلل_احارلا لاك نيظؤللا بسب و

 داجلال هانا جيدلاو مضل داما لذ نب نإ ببرحل رم ؛[عضعلا
 نفل صو لاق_رسقو لساو ممم سرها ةماع نا لاما

 ناز كايرو ًأمماوصاو برعلاا اهيل ادازتملا اورق ١ |جوجرم مق نحس شيبرحم
 هلعبسملا فرحالا ره كاسر تلامالاف_ل 5 ثيب اتكل١لهاو قضل لها
 . | انزح ميكفانثرح هييشس ا نب نكتوبا ل55 أمم اوصاو بزرعلا نيومل ضو
 | ءاىس ةلعلا خءايلاو لاما بورن, ائد اكلك ميظرب) نع نئسعلم

 لرمما5 ١ ميات ةبجرحاو ةلامال منا «أيلاو لالا ئن لاق ْ

 انيارمز اع محا ىغ ديس ربرج نع غول ىيمراصلا محاعإ قرط
 هلال فرلكي لو هط دوعسج رب هها دبع لعجر زق لاك شيبح
 هل ههادبعلافردكي ملو هطلجياالاّمذ اىلاو ءاطلزرسكو هبط
 ١ | مشركو هطعس علا كركي لو هطلجلا لاققك «ابلاء اطل سكو
 كن نبنال 6 ملسو هيلع هنا ىلص هدد لوسر ولع ا نركه هان لاق

 د هس ربعزب جمالا تاثر |جرو جول !نجه رمال زم ول كءرحا له



 كثيرحد .ركا اللص الاحر ناك ثرملا لها ىنع فيحضرتأخ ىربزعلا

 مثيرحو تالق كلذ نع هيلع تاف هلظنح نف تدر نايف شكا
 ءرعج اهم لزن»1نكو هرخا دامو ريش لل نو هرمإبامجرحلا انه
 ن ,يلع سا ىلس مورا حمس ا لأسع درب داومص نع ازعل لاح و
 لاذ للمرة دا رهرسلو لسمك هسا لوس الصد ىحي اي ارقد

 نع هاش ارب (جرللاو لحس ود لاوحا» :ضلىه نأتف شيالق ل
 تاايلا ئرعصملا غأو لجو ماب دلام» ذ وطول حد ناك متاجرلا

 طا جل |مالا تاارلا نحاررّميل ارلاماو طنحلااىوعنت اذ تانولال ذأ
 | هللاقو_رطجلاوهو اريثك ءارلاونحم تلالابد ةرسكد وح ة يطلب ىنعت
 هلا اضنا,ل لاقدو نءلظنملاا ثيبوهو كارل ورسكلاو بلاو عارصال

 نذ اح ايهداكو ةطسوتمو قرب وش نامست_وو نيب نيبو فيطلم و
 مل املا عاشه درصانملا يللا اهم ردت يي ىشماو ةارملا
 ندارال_ لاك ةدب شمل 2! امامو طسوتملا حفلا نيب ةطسوتماو هيف
 ىلايطسول» علامامرأتخد ان>و لو ١و هجود امءر ول تغب ان نارلعو
 ل”1ناب مزلعاة وهو أبي لصاح تلامام (يعرطرمل !ندال نيب ثيدريه

 اهتلكاشمور مضوم ذ ءايبلارلا أبرم ناظنإ ىلع هيننتلا ءايل او ئلال
 فالاطزاب هاف ىراتلا عفونج خفلااماو ءاملاواامل رواج لكلا

 :ميلا خخ ةياهخوه سرشل اذ طسوتمو ني ىشسوهو منخل امل لاقيد

 بيرعلا يدل زو مى دععوهج ]+ هدارمل ١ يوجع الو فرملا كال نبت هأك
 أاهو لارا ل6 ةطسوبملا يل امارلو ليرشملا ذل نيب طسوتملاو

 | خش دااماللهاوملتخاو ارثلا ام خلا باص ا متسا._دزااوه
 ال١ ثوكت ليل امال انا لوالا مجوو هسارب لص) امنملكوا قفل رع

 ذامتلكرماف تلامإلو مقل اذ اجرجو دو معدل! مزل ىف ناف ببسل
 35 نايهتيزو دلال نادال ابا

 ليم نو اهترافو امهوجوو هايس دجواةسحرص لامه أ
 للا مجيزت هد فنا نبا لاك ةرثع :رمل ارك نذ اهب ايس اها لاجعامو أ ٠

 لاحم لع أح ناعتم اهوكي اممملكو ءاملا ناشلاو ةريكدا اهرحلا نيئبيشس
 دقو تلامالا لحم ف. امرّصح ضنا ةبوكيو اتعارحاشمو لكك ! نم الامألا |

 دلاهنا لم شتت عرسه الو طفلا ا زاد“ دوجوج هربع ةأبلاو قرمكدا ثروت

 لهل ةقضلاوا ثلا, لان قو ةرلكلا ضراص( ضم ذ ضخ امد أ
 لا سو يلاهالجابل امر يه ميشو بلام_درخل ةزفول كرا ثلا |



 مصرا

 «ايلااهنو اه ادن ءاه فاشل او نيّتحوشم وا ناشي نيكس اميلوا |

 ازمللا« ايلا اماو ضوهبرص الذ ١ ئاخومف ةمرتمملا ةريككلا اهاو مي أبه ١

 ببسل أضنال اتو ىرنجلا نبا ل5 دل املا علال اد أس مشن تعلالا

 اهاذأبسسرشبع ولا ملبف ثرملاو مسالا نب قرملاد لاعتسو ةرثك

 نيبو أ,منيب لصانملا موكب نا اهطرشف همي اسلا ةرككنلجأل دلامال
 دايتعا رصحا)لصااملا !زه د باسحو ب اًمكوم ارحااو اذرحتملال
 ١ فتاقرحو) ةرسككلا نب أهرب لصاف راخ لاما قفل امالالا

 تيارحب اح وشو »ماي 5 ايحلاك :ةصدلام اماذ همئاسلا

 نب ةمزال تن اك :لوض قحاتملا ةردكلااماو اهدرك ءاىللا اهرحا
 مذ ةماثلا «ايلاآم1و ناثلا ع5 نس أنبا وح مضراع ما فداع

 نخهرلعس ال ذلك ىف ئلالا نات ىرللاو ناد وملاو ىسك ىنعف
 ةرلكلالاوجا ضمن ذ ةضراملا ةرلكلاآ ماو اهليقام صاغناو تكرم ءاب
 غل قول لريغط عه نالذ انيرك آلا ندا دازنو « اشو «أجو باطن
 تليحاااو ىاد :رعاّيؤلا نذ اذ زغوولا:ون كلارك ةضراعلا «أنلااماو

 ئاسكلا :لاماكذ دلامالالجتول 2! امهاهو !نغو زان ذأ اهءزلشنال
 هئلاان!لمب ملو ههارهتلامدااما) هس أث )رم تواجد ئلالا
 أفاض و ىرملاو يحل تلاها إب رمل صحو عيمدو ثالذ مردنعأ
 ىنم ذ ثم الا ثل» تلاماذ ه+مشلالجول ةلامالآماو اهدالتد
 ةلامال آما * ىكرجلا فلاب أههمرشلل ىسعو ىنيىق ول او سما
 صوور اهلع للولاشلا لاوحالا غرس انما بل اماه ل امتسا ةرلكك
 ١ حازملا ل اماكت تيرتللاو مسالا نيب قرزملا نلامال آعاو * جوملا
 تسبلف «امسا اهنا ميما فورح 5 أندو اي دلاما خا 8: ىبجت اق
 . | ”ايماللل مجنع ةجراذ اهههرجو اماو فورملا مم |هربعو الو امزشم
 . | مش ةبس انملا اه اذ ىاحشسالاو بس أنملا تان ١اباصا عررك نملا
 عرين :لاموا ليها أمؤد ظنللا ذ دوجتةببسل ليما اقوه دحاو
 تسيلو لاملا فرملاد ىطنلا رى أجم د تاسلل! لمع نوكم ناو دارأف
 «اسقا ثولثشر امثسالل اماو ىحاو طغت لعو ىحلو جو نه كل اهالا

 نا ساو مضايا ط١ ةللكلا ضر ميرا حش او لصالابر اسما |
 | ةائلاطد ظنللا لوو (عنكياقآماو لصالا طيرشمل اهبشنأ»
 تسلا اع نخارإروالو تلاها يرضي الاب عموم ةناسللا
 نما 2: نيكس مذ_رعامار لامااجلاها!نملذ انترالا ص

 يم



 ظ
 ١
 ١

 :آشلاة جلو هير هلباو تارد ةنيلك«أنلاف سه دو نإ طيذ شخ |

 ل نلاو ةوزملاو ةوٌسكماوناو ةدرجوللاو هناك 1نندو ةيلثدة مغ

 (يش لج مناف سيث ربا الا قرثعلا «لرهلالكةلاجا نرعاعإو لئصال
 ,نلؤلا نككاو تدازغلا تلك مي سبئتس» عضوه لاجاماماو .ههرزتلا بج
 وام تلغد_ءاسكناو ةزمخ طباض تخيل خموام انهركزذو ةلامالذ
 ياكل هوا مما ثارقلا ف تنقو ثيح“ اي نع بلسم لك
 كرب و ىستعو جست و قاو_زجاو أتنلاو ىعلاو ىلا ىىوحلاو

 ىلع ثن اةئلا لكذ ىكزاو فداو و أمو ىوتمو ىزءشاو ىتجاو
 الاو شمل او ىرصقو يشدو ضوطك اهيقخوا أهرسكو) ءاضلا مدل
 فولسلاوضردو ٌىوهو ىزيطو امسو ىركذوهدداو اشرلاو

 ىلأمف نيو ىلع داك املكو ىحيد_وسعو ىسوه كال لماوسحلاو ىوتلاو
 ىنااد:ى اضو ىاتو_ىراساو ىلاسكو ىراككسك خْاوا طلاب ٠

 رتحابد ولي دايد فس ايو ىلسو_بو «ايلاب ثحاصملا ذ مسدام لكو
 ىكز امو راو ىلعو_لاو تحيد خارج يشتسااو ما هيخلسولا نفاو
 فيكويرل اوهو مضوا ءلوارسكأم_كواولا :رهاولاما نه نيكو لاح لمي لذ
 قرحد نجلا ورم اول اعاو ىلعلا:زتلاو :اج نيك رويطلاو مقو
 انلاو ةمههلادلاسو و هطط هو سول و قش الع تءاج عروس هرثع

 ...|/ىملا ته لع وكاود قلملاو_طلاد ليللا سمس او ىلعالاد سبخد
 تزدو اب ئلا اهىج ؟آرهه ناكاملك ورمجوبا لاهو تردد هرجوبا
 رملا و ىربو ىرتشاو جاراو ىرساو كرو ىرك نك ناك

 لابتي تنآ فرك لضخ تاطلاىلغ توتاوو كاكنو كاس ىراتضالاو

 ناذلا و نارا قع قءورجم ةقرطتم اراه دج للك كاسل ادور وبا
 لان لرعلد نا اهتالاو رازككادرامرااو دأنملاو نأقعلاو نابعلاو

 ةرمحلاهاو مرداز ما ةرلصا ثلاه تاك اوس كراحو ابنك أيواو

 و «احو او داربرهو لامك ةريص نيه_يضأملا لحتل ! يع نم ئلالا

 ئامكلإل اما و تعد ثيح قاحو فاضو باطو خازو فاخو ثارد

 | ثا قامة حشع ةسخدسب اتلطم أ قو [هلِقاعو ثِنأتلا ءاه
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 ءايل ةزعاو هزماكوازلاو ةيل ١و هتضبأ «اثلاو هتيم رمث ولا

 مه وللاو منقملاو هندكمألاو هلحو هسكؤقللو هبشعو ةرشنلا
- 

 نبسلاو همهضو هرجرك مملاد ةشيعد هشحانل اك نيشلاو غدعو عرلبك
 المتمم نووحو عاجرهو فرحا ةرريع روج أّيلطم تد نه ة 5 0014



 : اريهد هيايلا ةجيزال» طغضصخ اظق
 نيدو مكيالاو لسع ناس ه[صختمو ا ء[ صرح ردك و أ ءنكأس

 حاوهاماه غلا تكاصر اظن ل ا.مختطب اضالو ليضفتد تلخأبم

 | ت يعيد تلخد ى أسنكلاو ةزخح هسا روسلا غر ءإرلالاه اذ وسلا
 1 مات م «املالافاو شرو نيد نسب و نكتوناو ساعارباو
 مكس دود هطئلخو ةزك) أها ق كونو ىاسكلاو ورخ ولا هطو

 هع روميملا لع عرظوبإ )ل «لرلا لاهإ رح ميرم لول ذم ءابلا لاما د
 ننءاطل 5 ةجرال : :ةاوهلاعاو .كنوباو نولوالا َدثولكلا_رسن لقا نمو
 تب ءافلاذ مايق اوو عيل ل روسلا ذل مج نم ءاخلاو رمطو مسطو هلع

 بيجو ا ول

 ةاطوأ 3 سلامات غرصحمر م كي نب لن رد اهدحأ هجوأب هنع

 لبعجرهو ضال اج ذلاك نيباكشمملا ىلع هلظلشااو ةرسلاب 0 ١

 مظعلاب ةأثعم نا اهعار يك ارلاو ةرجزلاب أضفا ل زن مول نقارن
 اخ هوت تارعلا ظنت لع كا نب نذل ولبجد هوظع الرماد

 فلاتنملا م.ضاوملا فرك م نا
 34 ارشح ءاجا نكو 'دارلا #بق 6 مخل : ج!و أبر ميش ل ابن اكس نود أنهف

 ظ 00 6 ل سايعاب نع
 نع ناملس عسي ىاننكلا تمس مسالا |مرحزرزعلا ىبعنب ١
 بتوع مع دلضثتلاب تإزملالزن سابع لاق لاق ىرشنللا١
 8 :ايزب لياارع ملك ثررح.دروا م لبق م كلذ هأبشاو ةحمملا
 تحمس مت اور رحل لت أمه درهم ك6 مينغ داتا زن اهيذرم
 ثاوذ إؤ طسوال كابركب._زؤجي نيف رصلاو منذ لمنع لوي ارامع
 افرح هلكموافا هن زاجل لها ةءيبعر لوق#جوزد لل
 مه داكلاؤ مزعللا ابوكرتي نعل هاد رنوهزيي مماف هرشع الحاد
 مجول اني _"وارلا_فا5 سكااب عرش بولومد معاذ نهم
 دابظ»و ماغدال خ دوو داكاد_عداخل مونلا سدحلا بسنت لقا
 مأغدالا !رعلا ىداتع اح كثيصملاب كلذ دزو١ تو انفو
 ىق'اةرؤهيريركولا مضني د | درشح ئاشل اك اووج_:رذرع ظنلاروه
 ناعسرما نيضحرمإ - ريش اذ اك ”اوس ابر هذ نيؤرحلا لو» اداكام
 هربك ات لبو نبوكسملا انه شكا ديرما: ذا هعوتقو ةركل 5 رعبكى سو

 ملوش بقو موعصلا ضدروال )كو ههاغذ) لق كتل ناكسا ذل |

 روسلا خاف 4

١ 
 !0لاجرا ل حرت هذا

 (*الكك هذ توصلا ل

  0هانم اهات



 وبال رم ميلا هس يويهتملا و تيسر أّضملاو نيسشدجلاو نيلشخلا حوض
 عسشلك ةرْمحلا جر اخامعاج رع جرود الاخلا نب ممجوجاوهو ةرشمل)
 سيلكون رولا رلط هبجوو رجعو: نصيخ ربو قعد يرصرلا
 نباو مب يكد نيف اكد تبلا هورك ني مل تاززقلاغ نيؤنصملا م
 انايطمنباو رتضورة ب كن دطلاو مترصنن خىكهو متعبس خ سهاجم

 لع رعد متب ارهذ. ىو دمملاو مزهاك خ عبرت باو مي داهذإ ٠
 :رزماجملابو ّمُمصو أجزح أمننا أم نيلذ |مّهلاب خو ىشنلا بيرعت

 روصو اجزم اهراتمت اه ةسجير اممم ادو ةئص اضل خاو اعز تاه |
 اتداو اين ىو اةرجرشع تبسة. مقوف تيلش انقل ص ضرما [ماخ
 فاككرو فاول او < أطلاو نيئنااو نيح'د نيسلاو لاو ءاملاو ءأشلاد

 تموملا لاب ب اًركتاونع « ايلا و ءاهلاوودولاو اجؤملاونهملا و ماللاو
 فاكس سانلا اهأضم,رّس ئحح حاجا مهريزمد ثيحأم وسخ
 ليقال تك كلن: لاك_ّدأخا هيهنلتخارمولاساماريع خس عع منش

 هطرشو مون قف ا ورههف مىلووهو مست ررغ كام ميجرلا مملإ
 طخ لال دوجو لج يجري :نذ اذا نع ظل قري دلذ اطخ امرا تل نا | .

 ام نروح نال معلب واذ ةرلك ره (يمَسلا نأذ نيتك نع اذوب ماد
 ”اطخوا ملكت ريض «انت لوا ابوكدزل ناو شرملاْ يكلس أه هرقيلا غل

 امماو ميلع ميمس ميحروروفعو ع مخرب ملاذ أثقسمالو أحب بمر نس
 لش وع | د شسم لوا اهوكم لادا مطرشسو مذ ل نب كيج شن نر امد اقرجشع ةنتسون» تيبد اتتملاو نيله | يلب رم مقرملا
 ءاملاف انرمل تتلخؤمجريمط «اةزلو ثالث ت|رلاط طوع أنونسالاو اركذ
 « اكمل را ةرثع طع تلاد طش ءاشب نه بغي سيما ف مع
 ازلاهركيذ تائيسلا لازل او تانج تحاخلاصلا مبجلاو مث تانيبا ١
 ةمس توبي لو مري لو ملحد نس تما صلانيسلاو ارعز ةلجل
 كاملا داصلاد ؛ايربش تجرأ ةديثسلاو ةلينفلا مفخعم منخل

 ءاظناد فرط ةولصلا ّم١ءاطلاو اهضتاأيداملاو داضلاراغص |...
 لازلا» انومرت ثيحءاتنا ثرح١ةرنحذ ءاشناورجلاظ كشدلملا| |

 ي>ىاضلاو اهْتش كيح نيلاو ناهلس ثرود نيسلاو الذ ثرخلا
 جدام ىذعءاتلاو .«أطش جحا نيكسلا سورحو ميللد فئرص

 ءادرر فرحا ةرشعد_ لارلاو طف رانا رع حزحز نيم ام“ الاد |

 | سموم مقييدلف ! دهشمالو معمق تنافا ابدوت تكون مغسالف



 تولاجدو) د :نئإ او بارش سرب ؟(شللو أهديك قاس كال رجسأسملا
 داغصإل ثيسلاد اهتيز دات ىفازلاو كن ذلك والا لان 7

 د ًأضلاو عاوص نت د اصلاو نه أش لمبشو نيشلاو ملي ارس

 . نت كأس نوب ةجيؤتنم متردالو (لظر مرت ءالخلاو ءارطرج رع

 هليبسززاذ ملوق 2 نيسلا غ لانلاد ض انغلا ةومل ءأتلا خال
 اضملا مقكروطإ ”رهيوتم مولا ذ ؛آرلاو بح صرذتاام هوو ذ هأصلاو
 نيملاووع محرت ل اهاقام نكسو تف نأت ت ايالر اهنلاذ تلكنال
 ٠ نيشلا) تحيرزعربونللا اذاو هلق ةيعانلا ذر نيرلاو أهوبكلتل
 ططتتف الاربس شرجلا اذ 5. تيسلل ١ ذ.نيشملا و ابشن سارلا لوف ذا
 (لقامك رع اذا فاكلا خ فال او طف م اشرطعبل قف دأضلاو

 مماهرجو ةرحاو ةلكذوأ مم تناك ذل !نكو .ءاشي فيكفي ىنم
 ' | لاق كاشرتنو وح البق ام كرت ١ذ١ فأقل ١ك ف اكل او ركملخونع
 |١ ى اهلنقامكرتماذا لا طل موللاو أم اق كوكزتو قحك نكس ناال
 . ثليز ليمبس للا لوسر لروتلو نع نسكدو ١ ةموفصم ظ و ثأر لسد
 ىنع توقو ثرح لش اهناذ لاق مالالا بر لوسنج تع تقف ناال
 تقف القاه كريم اذا ءايلا دنع نكس مىلاو ندر لاق بدلا

 -قازكد اذاتيبب مير معيب يدي تييركأشلاب ملعا ىنع ةنند
 5 انا ذر ىرزلل د ركذو .ةرجرنلا ةروك نإ ؛انخالا نع
 كس ندأذ باومجرتغز يار دنإا ؤوهل اق لو نيمرتمتلا رضج هن عمت
 ءارلا 9 (ليظام كرتغا ذا شيرت جوملاو هيد مهرب اح تريزما هلق ام
 |[ يهززنع ترظا ىكس ناذ نر اوت مل ئلبر نذ“ انىع مرللا خد

 هل نعوم ماهل اذ_رثع نؤدالا ممل ثوكي نا ميد مزاجي ىتع
 اهله انيكرح ولو اهب نؤملاراركت د اهرود ةركل ناي راحو
 ١ ةصصضخ فرجا ؤ بوم د ةزمح عرغولا اوثاو لوالا تمايز
 . مجائفاشلا بيزوتل اور شنلا هيب ادكذ. كءنجلا نب 'اهبحوتسا١
 في اونلاتخد و ضسوب ىلع ( م اند للام ماغ مارلغ ةرشصملا ةىمال

 ؟راشالاب ايرفابلا'نقو ةراشا الاب [طحم همأغ دأب مجرب! رمش ب فلا ١
 يللا ورهوبا هرغداام ميج نجلا نبال 5 طباضص اهاشاو اهور

 ممداو تمن امللناو فرحلملا مروساأه مروسلا ل صو 13١ تسير اتمتملا د

 املا قيوم حال صوديزم ذاك نك مب دتلاخا لحي حا
 لأب مه >ربا ل وأب فاعل ازا ليخرل ةسمحو د امثلنأو ثلا



 مأغدالا هاو مث هو رك [شللد ىلا لمس لو تكسلاب ل ضد اذاد ىلا ١

 هه ضل اروزااوه الن ايل اوه فدلأحلا م غ عركزج ارث ة داع ترج - 1 : 7 7 عري وزن اجو خنسمد بجاووهو نيكس هيض نوال نورت اداكأمونجريصلا|
 ةزتم تارك ىد ةدرحسم نورح ل ةلكاص فرج م ادا لوالا ادأامسة وهو ارلا
 اهو أبماخ دا غ ضلت ١ذأذ لجو ل هد ثشش اتنلا«انو:لذو د١ ةرصخمبد

 | تلد ذ١ لابلاو لمجذا مخلاو ةارمت ذا أتلا فرحا ةشسرشع
 سقو أدؤرصذاو د آصلاو موت ن١ نيسلاو تعال: جازلاو
 أنؤمذ رشلو لازلاو ماحيفلد مصيجلا كحارش أ غرتعأ مؤ تلتخلا
 كاصلاو اهفخشر5 نيشملاو ام "اسرق نيسلاو اشينطرفلد ىازلاو
 فلتخا ثضاتملا ان لظروف ءالخلاو الضر داضلاو أشفرصرّيلد
 نلاد مهدولح تين مييجللو جوج ترمب ءأ لا فرحا ةئسرنع أسر
 «الشلاو مه اوص تمرولل دأاصلا3 عبس تنل ثيسملاو مهأند) تبخل

 لج ىمتخت فرحا ةِن ان دنع اه ناتخ) ]بوله مالو ةملاظ تناك
 « اواضإ: داضلاو تملوسلب نيسلاد نيزلب ىازلا ةسنعا#
 د انكلا بوثزه ؛ أشد ان لهرتختو يدش لب ءاظلاو عبطلب ءاطلاد
 مجلي نعله ميت كلب اهرهس له ابوملاو ءاسلاذ ناكرتشم د:

 فلما اذرجعزنعبس هو امجراخم ترق فورح ماغدا ف أ ثلامشعلا
 بهذارهف بيت داو ولد بليد ؤ.ءانلاءنع ؛اينااهدحا انف
 رقما نبني ناشلا كاوا بنج لمد اف بهأاةنرذ
 ء راىحانملا ايس. مفضل عيارلا دوهؤانمم بكا كلاشلا)
 ةتكأسلا مدلل ارسدأسلا ميلربصاو مارطضنوع مزللا نع هنكاسلا

 ثني ذ ثبل خلال ةرءاشملا مجأسلا مثد ثيح كا ]عنب لازلاذ

 «اشلاخلازلا عساتللا مقو ثيح بؤ ورب نع (اشل١ؤ لالا ساغنملا

 هطخ اهئتنبب ساه لانا شاملا هلظنم رن :اجامو منفتح
 سشعؤ (ثلا ناخرلاو فاغؤ تت نعؤأضياامهق لا ذل رشه ع داما
 تمزوا اه ءاشن رش ثا |اخلا ءاج فيكت شبل يشل نم ءاتلاغ.ءاشملا

 بششم ذر كة رصحرط ذل نا خ لارا سمع مج ارلا رخل او ئالرعالا
 شي سلايل إو هد ارح اهني نود شعرس دأسلا د زرلاو سبل نو اولا رندؤملا ل
 اعلا تيذرحاك معا صصتنلاو لرمشملا لوا مسط ره معمل ارش نيؤملا |

 .ةارقو فل امم لورق ماخدا بجو تيسشجوا نيلشم اناكذ نكأس امهلو ا
 هد بكذذ١ |ولخدررتد مراه تكد كاصع برض)ونع نول ملاذ



 جيده جب

 انف مككرادي نمد سنه ضر
 لامه رح نيلملا لدي ركب ملاح برنت متبل هل ترقب ,تلظذا
 مرع عصا تون لح قرح نيسنجلل لواو) سئسوجب_ىزإ مهو اولا

 5 داصلا مهركمنا ةزجج رعد ادارملا + ماخدال موق هرك 2 كاذ
 مسق نيتئاسلا نيمشلا» نيب سن ند لاق: ةثولف لع[: رف
 (عاكحا أولو ةيىنشلاو ةنكأسلا ثبؤمل ماكاو و هضج يق تلاتخلا ىحلا

 لع |رملا ميخج نأ ظالاذ أنخاو بدلكاو بذلهو ماغداور بط محر ١

 «اذلةنيحاو ءاحلاو نيحملاد ءامحلاو ةرزمملا_لحلا فدرح وو نرحل ةيعس
 لزم ترخنا ناه ىرجراه عر اه اذ نُمآلك نم :رهددو“ انس ىنع

 . |موتفملا» عريهملا للعم قضتنيست ىرج مكح نم خلو مظع باع
 م (ثعدالاو ءاحلا د نيبطلا دنع يخي مهطجند .ةفرمصخ موق نيخنرم
 نييتفاورج اولسنت ل نافونمم *كرلاد مزللااهد هتغولب نافرح ةدس نا
 ىاولاو «ايلاد ممملاو بزهارهد ةنطل ةسراو اقرير ةرغ مهر نم
 نم ٍقربودعرو لاو نم امولثم لام رم ضشطأ هطح سفن نعوم

 ىخم ؛ أملاوهو نحاو قرحرتع بمواقالاو ابولعح قربو لود

 ”[خاهم ءابلارزع تيبوشلاو نؤللاب اجب كك مح لحجم مقبلا
 ءاشللو ءاتلا شع ةسخروهد فورملل قاد دنع انخلالاو ةنض:ىئنختف
 د (طلاوداصلاو نيغلاو نيلات_ىانلاو لازااد لاملاو ميجلاد

 كانح بان متكون ثاككاو فاصل او ءائلاو «اظلاو ءاطلاو

 ادارنا اري رحاتلخ لمح ا [تتيملا وا شئت ةرخام_ظنطد ير
 ليت ةيرذ وايركو بهذ مرزتا١ اقاهد اساك اوغد نا

 ءاشناورثُنا اللاسالاجر ئس نع اشانا امل ناررحص لاوز نم
 | لش ىف دوضزم ضص تال اج كو هصاناراضا# ايوكش ىنغ

 برق مي نار نع اوملقلا (بهجارل اخ هلضف جولدن اذ الايلظ
 | كالو نانلظالو ماغدإ» نيب تل احاضخالاو منك باتكاوه ىكتملا

 ” جه جرد[ صتلاورملا د ثوقواشإلاو :ذاشللا عونملا هعم ةنخاا نم
 شر وصن+ زير رطس هاجزحا اه نما لصاإلاو فينصمل أد !رملإ نم

 لاك رزكلا يزين ب دوحسه رج شارخنب بابس انكرح هذلس
 تكلل ةارقغلا ت اكراضلا (عالجلا لوقت الاجر ىرقد جوحسج ربا ناك“

 ويطرد لص هدا لوسر اس اق ١1زك ام دوعس نب ١ لا شذ ل بيم
 رز



 فرح لم ةدابز نع مر أع ىلا سركلا ذل اهاربطلا «حبزحا تأت ظ

 تاكاراو ئضيد ؟ىس امد_ظاوسملاو هه ءاش كيلؤاوحيصتمملاونه |
 ًامء) ايل زنا امنع لصفنمل اونع_عرخلا لكل وارايطاو تطرح ىملا فرخمأ

 76 نيزكاسلا نيب محلا ذمج_:ركذتملا وكس ىلا دجود مادام دلاح أند 31

 نم |جلارملاو ليك ةزكدم وا فرح ثرحرمو تلك رم نيكل اراتعال| ١

 ةلوه ورقم ىلا و بتزه ميس, نال صاحلا» هطبض ركمالافرلتخ| ٠

 ذجد نيسلان تيمكد | ٠

 «آرمنلل تأكرصلا انا اسمي ارق لاك. رجلا ىبعابد اي امهكرقا ضيكلا تف
 هدانملاجب بابل ضدد ةرغج ]لج يرحل له أهدر نيكاسملاو

 ميما نكس واولاد الط نملالا ملا فرحو ملاح لج _روسطلا يملا لعرملا
 قتلا ىونسم ور ظْمل هبجسسو هلق امريوسكملا :هزككسا «ايللد اهليقأم
 ىارو مداه فاشل اذ هإبقو ىلا نرحرسب موكب نمي اذ وكسوانمضاما
 «رحاو لك ؤهعم ناكنا لوالاو ةدؤوملاد قواو نّيطاخو نامباد

 ا

 لجل ىملا مجود :ريعس أئلا الا مب ركسملا خر هينارإلا هه١ اةحااولاك
 أدقطنلا نم كملنا ل ب نذ بعص زممجلاو_زؤخح ملا ثيرح ةنازمللا
 ملاو مادو نيل اضلاونع ءيلاحف ريت دل _كزااوهت مزال أها توكسلاو
 ب امملاو داصلا وحن مومو فقولا ضربنا اىهد_رصراعو) نيوجا كد
 لوتيو للاقد_هرد هد فقرلا ةلاح موانةولرو ميجلاو نيغتشاو

 ”ةاللاركأسلا ىذو لصتملا عود لم ل عارتملا معجا دقو رك ماعم ماق

 لاصتنملا اهد ثيرحاما تييعونلا ده ونا شخلاو هرارسه اول خلا ناد
 | هرم العروب قتاخ لصتملا اماذ هر فد ضاعلا ركأسلاىذد
 لانتكهإضانهتر لا بورا سه ذو شالا رع انه ميس ارحاو المرق
 كج رماع نبال هنو دو مصاش ألد دو روو ةنمح ل ىطلاذ لصنعنملا
 لطمت نأتمتراارلا مهطجبهذو نيف الاد ورم حال اهتودو لو

 دمي. لاعو تكأسلا ده أ ماو قب نرطسولاو اوركذ را لوط ١

 نيظنحارحاو مرش اميشم عر لع اضداروب ملاذ ترحل جي مثال لدعلا
 لصف سرإ ل امن و لصفملا انك متو اترلا ضع بهذد طاطا

 داشعامرهو ءرمتلكن نب طسنب رمال طسالا رهو نينلكاا دربي ر صخب طال

 هل مرار د. تاراجلا تؤلشلا نيد مصقد عام د ىراذلل لغز

 ننلاو وح و ةدان ريع نابي ام لعرملا رحتاذ ءاقناو_ضرلا ملا
 دالقمتبلا ووو هين أخل /رومجلا ىتعو رع قالو نيركن با هرغسح هلال مصاخ

 لصننملاد لضتملا ش ورع بر ضو نعلق الاف

| 



 ىلا ١

 ٌيرتو ميهلا وزع طمئيلارهو وايلق اهرقنؤد مشل شل ايست ! حب اصرنع
 فلاب اهلهامز الع نينلاب ليقو ئضد نيملاد لقد تأئلا تدان
 هئجارلارهسنتل !بحاص نع ةربيرطلا ذ وا ككلاو ماع سال ظو تصخو
 ثول ليقو تضدو خدش لبق و تانلا عيداب ترررقو دايلد اقبح
 اجي يتلا بحاصراع نيبب ضل مصامل جد اهلبق ام ةدلانل الع
 ىضد قراني لععيدابو ىفضدو مراد تانلارشع تررةوالبلق اوت
 تانلاج- ل نملا اهرمرقو كلذ قرف هس دأسلا عينع_رشروو ةزمل امن
 فلازم ةضاسلا ةرئمملاهلانكذو مداد ةسمانلا يدك ىلع
 فولت ازهر كمل نبا كا شرم اهرك ذو تس: نحلا
 ايا ةيترملا اد ظملوهزب هارد قبتحتال تانلالاب قرم ريرتت ذ
 حرك ةماث تراص ةدابز دا سهله رمل 1١ ىوضنلا هد

 زها نيزك !نعلا ضل هنهزومف صامل أماو ىوصتنإا لا ىهتنس
 ىف: ايما, صقوتو ىونمملا ببسلا أماو طسوتل اورصتلاد ىلا
 منعزل نه فحص  ن اكرر او برحل ا نع دوصتم_جرق ببسوهد ثلا
 تشاإلا هلا وهالارلاؤإ هلداالارإ القش رظعتا دم هندو معلا
 فلا بملا رج مشو عملا اند لصتعنملا ةرصتل ١ باعصا نع جرو لقد
 ةضلابيلل بلطرن زل ةشلاملا جيس انا تارملا ب اتكذ تاررم نما ىلاق
 أبن بيرعل ارزع ورعد بهزتع زهد لاق من اعصس١ ىو :ةرججلا يأ
 الإ اهدهو ىش زون طن ةشل |بملا لنحو دث اضتسالا ءثشو أعرلا نعي
 ةنلايمارم ةزمج رع درورق د كمزجلا نب ١ اق ةزسلا ممم مل لصا
 ممرجدل مل رمال اهي ةيشال هيف بير الون ةكرعتلل يل اال نما
 عامل ربا يا رطد هيبس ىلا عابس الا ملم ال طسو هلل ذ غو مرق د
 ثلا خهارك الد هساالا ل1١ ىع ذ_وونممل او ظل ادأبيسل ممييرشد

 . |قللو ةزحلالجال ىملايف هل صا ىلع ايش اره ةرمحن مذ هيلع ا الد
 : | نإ ل) ببسرمزعت اذا غلا معاش فعضالا اذل ١3 ىو وللال امغا ىوزسملا
 ى١زه بيسلا داك اوس طفلا ارظن ىصتملاد لص ةاعزم ملا زاح
 قلن اهف_لوارملاو فراججو» لاري ابو تيب تيرب نمل ليز اوس أانوكس
 بهذ امفرهمل اد ىزبلاد بولاق ةارقؤ ةنكانا ؟الوهؤتعرش ١ هريزتتل
 سنع ناب مقتجا د ماعاش ىرمر ا ؟لغ اهون س١
 ع شلااهم هير اهنخ حظت اعاجا فيرعصلا زولاو ىقعل ا: لمع
 (ديلوارو هاب١ؤ اجانرهد ىونسملادليزللا عامخا ىف قباسلا



 داما هجوا» تزاج ءارو ١ اج ل خضكو نأخ عاحت ةزمحلالجئل ل اوشوأ
 ةلكاخ ةرعدزمملا ةرببس باهذو ىلا فرجع ةزممحلا مراعت بيسي

 ةريعإع انارملا تارم_عروو أسنيلا مار من بنيت رب نجاركتو بج لاق
 قل“ انضسانكا سانلل تلق تدا١ مرمنذ ١١ ىنخ ذب نجلا له هجوا|

 ' | اممجيرحا لانش سال امة انس اجيت نمخلا تيب لخدرمال هيلعركرلا
 دردشه رح كذ لرعلا لهو كذب نجم ١ لوصخل عاجالا ةحات نل يرقد
 | ىف امماقعموتد ىا اج لري ردال تييللاضلانمب ثييلو يم فرحي بت
 نجرب امشو تككولملات كيلوزؤم خنيكملا تسصو تينكسانيبب نجلا

 نه احرواو همت م مب نكت يل بلجرمال ةرزهه أ ملي يلا تارملا|
 مث ول لنا اج ىنع ذل لصنلا لها ضد سدو طسبلا نو أهجرجم
 معه رلا سمو نيتلصتم نيد لكنيبب بل صنيو نت لكن يب طسمد
 الاصا اهوكرتسالو اهنوتتحيالذ مئااص ةرمحلا دودورب ممال مثااهوخع ذ
 ا/زقو منا اهم, نح بهزم ل ءازهو أسهل اهدريشمو أس ىنبلي نكد
 ضيملاو ماهفنشمالا تعب مم فرعي ميال تالاوقرملارحو فضدو نل١
 كملالد ز دره ضرحترملا لا نيب ناك أخ عاجالب ةماتلا نمدقو

 ةيببلإ ]مم هدا ١ تيركن ]1| ىنع ةنمجلا ويمن ام مب كتم ىرخلا
 صو هُساقز نم لا لح زد مسالا دال ءامركزو «)رن د ءاعدو ءاهوعذ.

 ةزمملا للا كسو هال ١الى تخل املا نمهو روصتملا
 لاض» ؤ رص هو عاجالاب دعانا عمرشت :نمأورخاو مداوغذ

 كالا هيندلا مه تيبو هنمب قرئلاو أو '.. اجونم ةدو دما
 لوصا ل. تارم عزاههد رنوصتممل| نيبو ايه قت ىملا لع تيدي ءاصمالا

 ةرمهلا ئينتذ تيوثواّنلاو ثلاشلا جونلا تامل تثيحا لاا
 ًأههريج او انقطن فورخل لّمْت١ ناكأمل لمإلا ادا لع) ةدراغم صد اضن هب

 ذاجقلهاو شيق تناكو يزنتلا عاؤاب مفضي برملا عونت اجرت
 | تربك ن باك مقرط ره رةيؤنخ درب اهلا ىلالو اضيع مل هزملا | .

 مث ارق ةداهذاذ وج باكو رو ةياودام انكو ميلف نبا ةياور
 نع لرب وع ب .طاوجو رشا جيح» نو ناجلالهانع
 الد كيوب ١ الو رلسو ميلع سا لسصرم» لوسر زمه امر 5 عنب »نع خان
 ىلبا__115 ملح نم اهوعرتما :عردزمجلا اماو «اضادملا الو رمع

 ةمياررع فيحنع علي انلا ديبعتا_وتوو مج جبتي ال ثيرحا نه هماش
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 قارطام كرر اة ارحوزحا جزإلا ثري زيكو بتملق ثيمردلد

 دل مارعاذجو اجار دىبد نعىل ىلا دوسإلا زا نع نيعا نب نارح
 هسدا خشب تسلل اتمث هاه اي ل اتق راسو ميله سالك مهد لوسر
 مّقش سيل ىذذإ,نارمحو نم ثيرحيوبهزلا بلا هس) وب نكدو
 تا اهم ترون ىزلاو ناجم لقا اههبصخال تكرم اكحاو
 ىعطتسنا هلق نكملارملا ,تكرط )تنل ١ اهرحا عاما جرا مهيمن

 نكمل ناكث حلا ذو شرو قب رط م ضان ارق ميو لارلا خشب فارق
 هياج رو نا بوعحي تايصإئشساو الو) 5نملاو ارخا |عدعص

 |نكسو!ونضخ ثيوقايلااسساو لمحلا اوّمّتحو ءاملا ؤلكسف_تننظ ا
 ترم لورحريكاسلا ةراملال دبس ناب لاربالا اههنن اش. ادار عبمج ذم
 !ىاود الها نأ ىنع جفلارعب «انلا ل درش اهلبق ام كر رسج-

 هاوسو ىرغوبا رمد ميو تارجوتغردككلا دعب «انيو نسوي نحب طلار عب
 أهاسنن وز امزجا بوكس بوكت ناالا امزإ ما اثع م١ اف ةزيحلا تناك | .

 2 كيلا وأونوهود لتفلا هيئزمحلا كرت توكلي و) هجر اون أو
 نفرلخ لاذ تكرتع ناخذ مكس داكروهم ساتلا» > مكوه و١ بازحام

 اهكح فرس ابنيب لييهتاا ابثلاش هد ني وص قيتخلاذ لع
 اف ستوباو نايمرملا ةيلساشلا لكم مالا غادة زمحلا_ؤننا ناك
 اهلنا موسي ةعبسللا نوم الاد أس مىلخررب ررعوباو ماشفو

 هرقتواو مولا ةلخداو هش اشلاورعهوجا» تايجرحلالمسردكاو خلاب
 مكشو القش كهذد مضلاد عهلاوا نوممح توفأملاو ءأملا الرق

 *انعلالخرب نولاكو بولس رش هاشلاخ طّمخ قل د1 كلا ميلعل نندا
 لبييشلا ىلا مب اهصلاراش لوو ناملا لاق بومتجي بوق املاو
 يرمي رق ميد لمن الاب طانعسالا اس دار اماد هشاشلا ياتكب
 د١ :ةاوهرك ار سك اسمن! ناذ :ربتلك هاذ اهو ةكرللا ذاع 0

 . | ليال ىزملاو ولا دو هنكأس ءايك هن أشلا لل قو لشرو لمج يد
 أف اًمنتاناو نورس اهوهأبلاو رقوبا |بقساو ةروسكد ءابكا

 ةشواشلا طقساو عك هنن أشلا لرشو شرو لمح مج ؛ اجونع
 ًابطعس لف كيلوا «اياواوهد أمطوا بوتس بوو ابلاد ىلوالا

 شل ادولاسجمي ادارخلالاد ةمومطخو اوك ىزبلاد ادولا5 اهامجد .كرمهوب
 كيوااوهزه طق اسملا غاوملتخا مسشم بوجي دوق او نننكأسى اوك
 ضاق غنو ةانملا مل سلخلا نع زاشماد كغ !نغلواهد هطاشمادا

 نال



 ظنحما لعا هلم ةيطبك ذ توت واشلاو مدارلا عونلا لصتموبج |

 ةاق يلع غامسلاو ميلع ةارعلاو محلا ظلي هرم عاهسل ١ ثيردل هارنع |

 ا/ ظْلل اها ىنمملا هذ دوصتملا ناذ ثيرخلا فدا ميك سك ؛[دالا ىلع

 ضو اني ناضوعف ليريبلحادرداطسو ريتا" 0

 د امكعاد تاكرلل ماّئاو ةزصل !قيِقَتَد ىملا عاشسا نم ريح فرخ :

 ظ هضافيا دا ليمستووي ب دمام قا ارو طاكوراخ ىلا ةفولذلا

 :| ىدامعلاد ءاشلا ذ. ثاجرجلا ,ب حرص ةما/اع مي انكر ضرت انارتعلا
 قرط راذ هيهرت اىتملا درع مطشم ال منا هيجئمملاد ني ىجلا لاق اهربعو
 در ىللازه نطلب ريوق تايب مق ناذ فيرتعل مليت هيلا
 تمسوهو اتكرططأضيا هملعتد لكلا ما الاد نكد املا نع طعس
 لم ارجواو ءليعو هارملا لت نم مكربح معمل ينفذ برعلا )ضنا

 هداحولاو مواعامو ةيصولاد رت اكاد ةزاجإلوتلو انمملاو غيبع
 ىلع ةارملااماو عركندسام لهي الأن هق ايولذ نيلدا» يع ام اف
 لمت ميل ظنل نم عامسلااماو اماخو انلس همت ام غشلا
 فل نم هدرا او نخا اما مع هيدا ور ب أصلا نال أثهرب لاننا
 ٠ | ه اظهيذ ماملاو لل "صرحا ميزضم اي ىل ىلا ملسو يلع سا فسيتم ١
 امنع كلا ظل ص ممم نملك سلو كدا ةيطعيرك أه دوصتمملا ثال

 | ماض تناكذ ب [عصلااماو تارعلا 1د١ ذ ةربتملا تأ رطأد

 ىلس ينل اهم وعم“ م ء ادام لع مءنق ىنتصت ةميلسلا مغابطد
 ضرع علا ىلع املا دي امهو_موتشلب لزن موارط ساو يلع مها

 قلخلا ميلع تجدر او مرهاشلا مرق ال 2# مزجلا ثريدلا مشب هللا انا
 ةمش ةيلعابنو ديمي مث مالا مهلع ارب اداكذ ميما ةارئل هترو مسن ل
 ”طارقب ني ناكورد خيا لع ةارتملا يوقد هتارتم نتلكي لذ قاحاد
 معهتلا ناك دقو مداح هيله نخيل كثسكناكاذلا تلاحلاث الت كن

 ىلع مربو هنملتم لاما ذي ةثولاثو تن انششآميلعارمف ىو أطسلا ثعرملا
 أنقاو ةملاطمو خشك لحل هش واتش م خيشلاناكولانكو مهلك
 فمحععملا ئبولو نكت لم .طرشبل تسببل امم رهاظلاذ لهؤجلا ره ةارتلا

 : لك«اطعاوهو وسع اهرحا ثثولاث ةاملا تاينيك :

 اههضعب جارحاو اهكيكتتو فورملا نأيبو تاوي نشل اد ناسظال
 فوقولا نم نب ايلل ةطحوامو ةدئتلاو لسا تكسلاب_رطعب نم
 ةضايرل نوكدوهو ههاشد) الو كرم ن اكسا زاو. سرل لما الو صقالب



 تاريخاوم يرككتملا ىلع مب نخلالا نيس د لغ أمل الف مج ىعناو نسل الا

 .| "اارلاربكتو تاكرملا نم فورملا ديكو طارخام دهسا هيخز واق
 ةرعد اقام ت انملا ىف ةفلابملاب تانؤملا نينطت و وسلا علب رتعو

 هرب ضامما ووحام نا تاعاما كلذ ذل ملأبي هعمس ص_علا |

 امسح اكو ةارعل سيل ةارعلا قوهاهد ططق ةدوحملا قزهامو
 ةفكو تنياحتسما نم ال !ىلهضاعن رك ةرلكلا فورح نيب لضنلا١

 3 - 0000-7 . . ٠ 3 3-3 ٠

 ترود ةزحرهذح ةارملا نص خول از هو لتر من١ ايعرح ةفبطل
 ىلا ىلا هاسلسح ايس وتهلا بانك اشم دج ”خارلا جرحا ضقو ا

 لاق قبح ارإسو ميلعت مسد ىللصرم»» لاوس ىلع رق رن بعكنرب
 تتوكسو ادا خخ ىزحلا هش أشلا دانسامل مقتسغسي عر
 ِّ الطملاب ازيكم أبهعرسو ةارعلا جار داوهد نيئلصملا لاملا

 و

 | تعصام كلل لنمو ةرملا فيغو ريكا م أطدزل او كربلاو س ناتخنلاد
 فورم نكت د لضنعلل ا ميىتمتد بهارعلو دات ١ ةأخإرع عمري اىرل

 كنئلا توصم اهو تاكرملا شكا سد)تخاو ىلا ىورحرتس ثو سد

 .اناهد هوؤلتا ب فصؤتالو ةارتلا أهم مصتال تي الا طيرتتلا و
 وقجاد وريد اك) صنعنمل لصق نو رغم جولاو سيك رب! به زد خؤملا
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 . ارم ثلا 2_قرقل ١ م نيد اّتمملا بيب طسومل اوهورسو لا هشلاشلا١
 ل غلاي ملو لصفنملا نم رم ةرجاما يكن رع مدى نا وقد

 فيلِقرَتلا بامّتسا اراجوأب ىزالا عؤملا ذ فايس ل سن“
 3 ١ ناممضجن هركذ اهف_رتعلا بو هنمب قرطل اد ةارعلا

 لك اوس ىلا انو ليقول ا نيرا اذ ملعتل و صايل اهو

 لصف شبت ترتلكرساو ليترتقيتخلكف طابنتسالاد
 مح شيزستل أب نورك ع |ح ه جزم القد ثارعلا يوت تاما ثم
 15 ثارّملا او دوحي] (5 ثنا دوعسم ربا نع جرحا عربع املا
 أبييترتو ابقوتح ثورملا «اظعارهد ةاررلا ةيلحر بويل ١ ار ١
 اوه متكيه للعم قطنملا قيطلاد هإصار هجيج ىلا فرحلاددد
 ىل صر اشكي لاو لكت الو طارع االو قسختنالو فارسا سبع

 .ه ارّمملت لالا ا اضنع تارّصلا لعل غلا بحا نه ملومد 1قريلعرس ١

 اطظحجإسإرو هلعرسا طر اناكو دوعسم ربا نعي نيعرمانبإ ةاضوطع
 لامه مهب نو دعم ره اك ةرغإل ادا كاش هلو امارعلا دوت ذ مطلع



 ردورحّتءاقاد هظانلا مد د نو لبعس مع هدو لحم أ ١و ةارشلا

 كافد ىلا ةرطحلاب ةزصتملا ارّملا ةمبا نه هايلتملارتغصلا لع
 نما اذ ىتخد ىلحإلا رمللا اومشف أنجل يبو ريد ةلزتملا ءالسل ع
 ايم كرتشي ارهاط ل داخلي ىلجل ثان لطف ظانلالا ىلع طيربخ
 ره هوطرضو « |مبعلا هاوقل رم هوملب ب نلا | دالا ةركاود ةأرملا «الع

 ديوتلاذ مي انما غولبل لعازاو ىزحلا س١__ ذاق !داللها ظاشلا

 مترعاذد نسحلا ف نم قلتم طزللا ل عرإركسلاو وسال .ةض اريل شم
 قوّشرملاو ملا م اكخاو ماغدالاو تلامالاو كولا ةيضيك درسا مجرت
 وبكرملااماو لوالا ةسيرا#ا تمرتمتركو فورا جداخمو يزتنلاو
 ةرؤرحب هدا مسا نه مولا ١ أ ميزت يوحخيال هتقرم اهلك | قناسملا فورا
 ى) هعيضملا «لرلا ]لاو ياثر خ قأبطا# فورحرىجوا اعاجا ةشيضو
 ةرزخم (رلك ةيلعتسملا فورملاد لاول رضجن ةتنكاسلاو) اقلطم دحوم

 دنع مهصلاف ثورملا جداذم أماو لاحم سلاح ىث ههه ةتسمال
 نيقنرملا ابرك ل95 شع ةعيس ابنا لبلاك ةأذلا ىدقشو
 :3 يل او ىملا هريحرطد هي وجلا ضووملا جزخم وطقس أفرع ةلتسم
 موت لاكد ؛أملا١نكو تركرتملا جرت احثواولاو وامل اروصللا نم ثىلإلا جرخ

 او جرحت نم اهولبحو «ارلاو ماللاو ثؤمل» جرح اوطقسأرشغ بر
 ل ةردلع جرت نرح]لذالاو بينرعت كي :لكو بجاش نرب)١_ 15
 فورا ناتو لصرلا رم الهزل اد اتّمحم فرحا جزحمر أبسخاو املا
 . | جزحلا قرملا كلذ تافص هذ اظحالام ثيب اوهد ده ىشسو» انكأس عام |

 ىمق١ فاشل ابن اخت مكرحررج ةربتشكاسل ١ « أيلادىالاد ثائلا لالا
 . ارلا تيشلمجلا ؛[4او ثيعلل هطسو ىز [شل) ءاملاو ةزم)١قلحلا

 ووذامو ىلحلا ىلداع تآسلا ادن نس الل ءانلاو نييحلا ملل هأندا

 أهو ذللك فال! جرحت لفس ١ ره هأصقا سف سلا فاّتلا كاندي هرم

 مبلل ءلذللا طسو نيبو هنمد هطسو ماسلا تاكلل كارلا ص هرلطإ
 هيطاعو تأسلاا مداح وادم ةريبملا داطلا .رهاشلا ءابلاو نئيشملاد 0

 ٠١ | اجنرم مولل مس كلا كرمال ليقو سال بالا ضسارطالا نه
 . الكلب املي امتي وأ تب امو ةرطئتطم لا اهأندا ص تاسللا| ٠
 حرستا« للا عداجلل دل باعت ماللالغسا ررطج نرد يوي نش أعلا |
 < |تلادل ايلاو ءاطلل ىشع ذاشلا ادأسلا نوط د لخد د امنا نزلا |

 سنع لاشلا كلما ةرججملا ارعصم أيلعلا أي انشلا لوصاو .ؤرط:رح



 ١ قد ندأسللا فرط نسب نم _كازلاو نبسلاو كاصلاريطصلا فورم

 ٠ | هؤط نب نسل ناو «أشللاو ءاظلل سشع مدارل ١ ىلفسا اءانشلا
 ىلفسلا ةئشللا رطب نم ءاذلل شع رسال الملا أي انشلا فارطاو
 هيرملا واولاد ميملاو «ابلل سسعرس دأسلا) الحلا ايانشلا فارطاد

 نرسل ىببب هيدملا شط واولاو مخلد «أبلل سشش عهاسللا نيتئشمل !هعبب
 توكل مملاوا ابؤملاو م اعداما ثةزخلا موثسنملا

 سشلا 65

 | 8 نمر تورتخاو «ولدتساو احاتنف 'وأجزحم اكريشا بلاد ةنمجاذ
 نسملاب الات درع علل نك اكربشم» الو نيحلاو معرشملاو نمجلاب

 . | «داهتساو ةواخرو اجزحم اكرتط خلاد نيزل اد ةصلانلا ةوأخرلاد
 تكّوشا « اياد نيشل انميجلاو سهلاب نيزحلا هت درعلاو احاتلاو

 ُ «ايلامهتكريشاو ةرشلا ممل تدرون او «دلاحتساو احا ١و احزحت

 ةواجلا خءايل امه تكرتساو ىشنتنل ٠و سمللا» نيش ١تدراعت او سيلا ذم
 أ ابطاو 4ولمتساو ةواخرو اربج ةفصاك رشه ١ ءاظلاو داضلاو
 ؛أتلاذ لايلاد «اطلاو تلاطتسالاب د اضلا تدرتذاو اج اكرمتكاد
 تكرتشاو دلحتسالاو ةابطالاب اطل تجزمن اد اشو أجا تكرتطا
 .عاتفنالاط لارلا عم تيرشاو سسمحلاب «اتلا تدزتاد سيلا ةمل اولا عم
 ت وزشاد ةواخرو اجزع تكّريشا ءاشلاو لالا ءاظناد اشتشامو
 كم درئناورمجلا ه لازلا حم تكّربْساو ق أمطالاو الاحتسالاب ؟ اظلا
 كادداصلاو هلاهساو احأتنملا لازلا مه تكّريش او ىسمححلاب حأشلا

 قابطالب داصلاّت جنذاو !ريغصو ةواجرو اح رحم تكرتسا ثيسل اد
 دام محلا وازلا تدرطلاو رسما 2ث. نيسلا مه تكرتشاو دا عشسال و
 ىلع فرج قطنملا_كراشلا حا اذاذ لاطتسالو عاتضنا#ا3.نيمبلا مم
 نع اشنب رثرا بيكزملا تلاح هماكحاب همن عبلذ هلح شرم متوحت
 برادو سلا رم |هرو ايام بسحب دارها تلاج ركب ملام بيكؤللا
 ورمل جملا بلخيو فيعطلا موتا بزدع_ٌلزترمو خطو فيعضو
 مراد دشللا دض أمرلاب ال ١ مفحىلع ثلا ند قطنللا دأسللا ىلع بحصدد
 هو ليما مدح صح بيكرملا كاحطنلتلا ةوع مح نفذ

 تلقن هطخ مو ديبوقلا ذنيرلا ملخ شما لرصت
  كفواول هيدعاءرام يموا . اطرطم ايمريروقلا سال
 تاركساك ئرملل كولثةناو١ قره لَم لاح درشت ناوا

 نانا ما اس تف اع وتم ةرمع هونت نادل
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 ثا داراو له' أنو نيجاو ريتعع مع 2 دزم١ أضخم اواراذا | ٠

 نجل

 تاليا رس كنزلو هيف. أيعاط تلئولاث ازمه فرقا

 قارترتد شم ابربعص . انطلت رب «رغتزمهاذاذ

 ةنصداخا |ٌسح ةزمهو ...١ ىكسراهرل ورح دوهاو
 أانلاتاوصا نارا و ؤرسأنلا عرش لذ |رّملا لاجغملا# عاكمأذ

 نإ( تاهت ةليزسلا اما اح هلق نامل رم ,ىفغام لو»ننا لاشي |
 ع اشلا لومي منش 2 م كلذ اولخن ىلا د نول

 اها طج ورع فاه اتش اهنا فوس ىاف ةأطتملا اها. .
 موج را بولد م”ولك ةنوتغم ؛ًالوه ذل ريسو ,يلعمس: فصل أك دقو

 ىزااكم يوصرعرب اداوهو نيعرملا هومس ئن ةوعرلتنا اهو مناش ش

 ىلع توكسلا مورب ناوهبد_صيشرلا مومسر جاو «٠ ملاوا درب نم دشيرج
 بير تل مس تح 1و « هلو رهو ىلع من اك تكرحلا عه ضمني مش نكأسملا
 ملا ف ديو ملا عضاحبر بط هر رم يخنتيد تارلاد يرتب ناوهو
 د امك ثيزح جو لعق أي اداوق د تيب نطل عين ىخحاو * ىئبتي مولع
 وعم عر برلا :الوهل مثوحا مؤنث ال _ همو عوضخو عوض عم لكس

 مولع لفا ةنولهحي داذا مهلوق ف دوو حو توصد ملك هور
 مه مدتسيل لمالام نو دميد ئاولا فزحي أثحا لاق تلال فاي
 ةيضيك ذ] صق فلرتتيل امس نا عبدي و |هوكلس يلا قنرطلا

 ةسجخ لكرخ ا كءاسما هيلع ناكر عزا أابعجد تاارّملادارذاب نخام |

 سظخ ةس انما ةىارلاءانش ىلا اهريغىلا اود ثوعّتكال مياؤر
 ابومسل اوكي لد لمعلا ميلعر عل او:قرحاولا ةريبنلل 3 تءاررتلا عينج |

 ىلع ةرهذج: عر اة لكن ىرقد اهترط نت و تاارعلا رجل ملال اب
 هن حت هشخعبو )لكل اقرت ايوا معيسلل ناكا ذاب عاح
 يس. ريخع همبلا + كر اةلكل اري دا ارهجش مزقزهاستو !نكهد |
 مش شرو ةتخ مث بولاتل ةرتخ ثوذخلاب جاك مغاف ةرحو خان
 كلذ لما جلاد رحا مجال دولا ةرتخ مث تلال هر

 مضر !دحمللا هلوصرتب ميسا دارزدالا مقوملكت ال ةريخ خ تارا من
 عرشي نأب فورملا» مهلا اههرح ١ ناره زم مجلاط يل متم نامت اطو
 أابهلام خوتسم يح او حردمم اهداعا نلخأ بهذ ةلكم يماذاف ةارعلا ذا

 كارو مش يح مجو ىينحأب اهلصو الاو فّقولل تويص ن١ اههلع فَعب ث ١
 لفت لصتنملا ىملاك نيتلكب قلعتب نلنللا ناكاناد فقولا



 را

 نيثررلا بهزما زهد اهرجامرلل لّمشاد فولالا بعوتساو تش اشلا

 ةاررعلا ىثورامم جرحي ا نزلو لع ىخاو أميتسال ذ ئثواوهو

 قحد مرت نم ةلرقد عرشب ناب قولاب مما ئأثلاو ةوواملا ىسحو
 دوعن مقوم ىلا ذ ىلا اج عزل! كراتلارلل وعي مانقدر تنم
 دو اراض غسارش !وهد ةريبه ألا بهما نهد عرفي حا نكشه د
 . ىلع منالاد متع ضعت اداكو اذاكُم دوجاو أةاهز لوطاو_ اراهظمسا
 تبل ساجل اهجرطسو ةديصح ذس ىلع |هيتل ١ نسحلاوباركذو ملا انه
 بهيك كولا نوسح | خرجت ةسضحابلصاح ةحيسطورش

 لفتشال ور اشل |ّم)ذ أذ بيكّسلا مرعاهجار 1 د» نسحاالاك ارتبألا |
 السيار رثم لم نما هعرب ملضاداذ اماه متن قح عر ةإركرلا
 رت اناذ عركذتبي_زوح ككم نطنتي لن اذ لصت ل لاق نيطختب لنا
 نونو مبارم اارتياطو ارتعلازؤ بتزرملا تي احر سه آنإدا ل عكذ
 ثا ل5 شرو لبق ادولاتدد نينكن بالبق انب ادبف مهتك ذا
 "كرا نينا ]+ بنسب لج لطرشمن سل ازاره انا باوصلااو كرما
 هنيجب رمز ىيزمت منتليال مال اره املا دو دججال ثني ناسا رم
 ىلا ةشرلا مصل اوبرض بس أنا مهلا غارب ناك مهطح د

 صتلا ملا منو داعب ا ىلا تلمرجالا!نكهد هكرف
 | همه عروش مريع اا دأضحت م مظع عدأب زعس حالا ذهلرس أ ءاو
 فولنملا نم نيرحاما فأمر ظنا مهاجلا ىلغو لاق ىحاو بيت

 هيد رك لادو هجوب هنهزوتكك ل خابت ملا هبط نكسااي أشرفو الوصا | .
 طيار م 2كم وا نيترلكوا ةلكم هلابق اه لع ههطع نكح ناذرظن
 ْ مسد عرش لترا منجوم ىلا مجوزخ مظطع سحب ىل انا نرّهغا بيكر الو
 عوس”لواظ اداخ لخد ام ةداعا الد بيكون الو ل امهر يع مح الك ه جوا
 . | ةزؤطلغو قيلكاد ةارملا آماو بيح ثااشلاو هوركمفاثملاد
 . ورا وتازرتلا امان اهل وذللا عزملا 2 هطسن قاس _عرحأ»
 لغرناذ ملخجوا أيش ابهم عدي انا ىراّملا نسل هجوالاو قرطل اد
 هازجا مب اجا مجد واذ يزل يبس لع اج اذ هجووالالا ب اورلالام اذ
 ' قادد جال لواءاررصلاا ناك مف نخل لاحاري امربدق أهاو ياورلا تاطذ
 و ةييجازاو نعتش أه 41 ج) نوم ؟رحجب محلا لو تيردلشو هن اه «!زجا | نع رج ازدال ذ نذل ل ملا هيلهرقتتسا ىزااو ىرزجلا نبا لاق نطل موق بس هواز ملح سماد ناو نأ ثم ايارشع لع



 ند عئملا يه تصخخل سدكو ىواخمار ايتخاوهد ارح توا نمي | .

 تناردجكال سيلذ علال نك ادازعلا لمس ةبوكي لس ةن احاطولد جامد هلأ
 فريح نم مجو كل ناد دلمن كيذ ةح١ ل خل عاهارشوا ملقط |

 فؤملوه ا ثيرولا خش كل ذ طارتشا نا كثيرح ارحرجو هرقهظارشا '

 لبق باها ع ثحعلاد عر ذ نع مم أ ممروصتل هونعو يبث هتبملاتحأ

 ثررد ؛ةينجو) ميلعو املاعمزىجالل قو ىبه اتخدزخ ما

 ع

 فراتلاربلا جاتحي مم عؤدوشد تاارملا ةميا مدلك تاون هبه
 الخ نيا عدا مر كرا ثري لج رم هلع للا ثرحلا جايتتحاك
 نكي ملامرجسو هيلع هسا ىلمعوجمملا درع |يبدح ]عي ادا ىحأال سيل زيا ىلع

 مرحاد ثيل ظ اذلا ْذ ملع شما ناّرملا ظافلا دان طابتح نا

 رلسو ميلعس لصئنبلا لع لوم وا هنهرسلام ثييرولا 2 لخرم لاننا
 ه نه اظل ارهاز هو سبع لوارتم قلم ظومحم نارتلاد هن ملام
 ارقزلل ىكرضتملان اج ذ طر شن جشم رم ةزاجإل هنأت كاف
 لاحا هزي مل ناو كالذ ملز اج ةيلهالا همن صملع_ رق ةدافاطو
 اضل ىو لعلك كلذكو حاصلا ريصلاو نولوام ئلسلا كيذلعو
 حطصد (خدو اطر اهتوكد |قلتعا نم أيبعالا هسهرس ال اذ اخ تفاغد
 معزخال سريع ابلاغ اياحإل رضعملا ميلها نال ةن احا ىلعرس انما

 الخ أك رةيلها/ امن | يل خشم ره ةدابشساك ةناجالا تإخي طرشم نذللا
 ال١ ةزاحال م مهانتح نم ارملا خيراشملا نجر كم داته ام هشللأث
 أهزع نخزوحي هاف لامل ا لب اقيام ةزاجإل تسيلو هيلع موحابجدعد) ةن اجار يلعر جو هترلخا لع نإ)ب أعاجإ زي وجمال اهل اقع لامزخأب
 مانا ائباهصا اهنرهرزملا بوهوحررمصلا ىواشف لل أبملع رجالا
 هاربا طلال دز من اجارلخ أيش بلاطلا امخبنلط خمس ني لشسم
 ةةلوع الو يشلا )ع ةزاج» بتال باجاف ةزاجاة لع هرابجاو ماجا
 هلمإ هاد مث !رقالاب خشلا هزاج» لجد ىعأضي ل سو . اهلع جال
 ٠ احاذ ةزاجال رعلو نشل ١ هالو هطدرتت نم خشم فاخو ل نريدال
 نما جل مل تل الع ةرجاط نذل أنمار نري دربغ,نوكب ةزاجال لطممال
 لعن يمت نإلبقو هه ب اتكرجا هيلع نخلاام وحان كراج! فذ

 تارتلا ةفصلا له! مزار ٌلعراد» تهاصلانبا ةدابجزرعدوادرلا
 | قوطت نا لرسم نا راسو ,ملعس: لس عمال لاف أّسوَق هلرهاف
 هنابو الامه هداذسا خ ناد روج نم باجاو ايلقاخر أ: رم اةوطابمب
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 | نجيم ررعلا ليبس لع هيلا ىده١ مث ءايشس ىعست ملذ هرم عتب عرجت
 نوال نات سلا ؤ و « ميلا لبق ةثاجا ل سّيعي سفوان نخامامل

 ةعبو اضوعس مب نضع اجالو هايس اهراحل] ءاجوا مث د ىلع مل عل ثيلا ١

 كوالاؤ )ن5 هيلا ىردها ذأ طرشريئب ملحن ادا ثلأشلاو ةرجالاب ءاهننا
 ثلاثلاو نوجا جدال هيض ف أشلاو ءاينب »لَه يلعو وجع ام

 "ند لقي ناكو_ولذإلا ري سرتاسو ريلع هدا لس جيجرللا نال أعاجا روتي
 ١ متاذ ءايلس ىراتلاىلع زماذا نأ صن نبا ناك ه ىنار ةكحاق
 فال نعرلاس ةز جام ىلطو هرّيذلل )ى١ ذاذ عيزع يلع م تكرؤرجب
 ©كماخ ىرخا همخ مهيتركر 0و هر اجا ًابفرع ناخ مضاوملا
 طفي نا فورملا مودل ماكحاو تاارتلا يحمس مولع مساخ
 | كال ا بجاولا فول زيمتد ]ملا فولاتخا مير تسم الاهاك اب انك
 هارّلا ةرق ميو اتم عرلاصلانب»لاق ىزجمل ع)»ك اخ نئاجلا
 أهناو تال ذإوطمبي ل ككل ا ادا لو ديف رشسملا أبرم هسا ممركا ةهارك
 | توثواثلاو سمان عونلا ضلال ارم هعاّوسأ الع كلل مصرح
 ة. ىوورلا مهد تع اع فينصتل أن هجزت ١ هيلانو متوؤلت جاذا ث

 بادإلل نم جل جر اك ذل د بزرملا حرش خ هيخركذ دو تأببتلا
 ةلدسم ةإكسم اهلصملاو أابخامض !اهلع ساو انه اببضحلا انا ر

 /ثودلاتو هاّرعلا ةارد اخر أكألا يسم ةأّمسس املو أمت لمس

 ليطةأانر هه تاير بولص ماد هاذ ناكام_لعارثم كلا

 هلاوأت لجر نيش ١ ؤام لسح الر جنبا ثيرح ص نيععملا ذ د
 | 2ك ذمّوللا_كةرد ر اهلا ؛آناو ليلا“ انام مومن ىنج ادارمل ١
 هنسلا)و هدمسح م هذ هديااي انكارم أر حا رو رد وحسم ربا ثييرح

 هيلهرس ىلا معينا نع ىيحس ىلإ ثيرحم نص جرخحاو اسامه !رشعب
 ولحس ح ان ىركذو ادازتلا «عنشم او زا دجسكببرل لوبي رلسو
 . | ل ضنك مدلكاارث اسرلع هددا مدلك ضفو نيل ابل ا رطعا انل ضف ١
 | ثالرّملا اورق ةماهاردإ ثيبرح( وم لسسم بتوع مَهلْهََن اس لع ه١

 ثيرحنبوؤيميلا جرخلو مباععال امين ةسهيل ! نص قاب ماذ
 ١ اياه هكا ضب ادارملا هه ارقي نلا تيملا ةئساع
 ةالصنامكاز انمار ود لد ١ ثيبرح نم جرجلد ضرالا لهل موز

 متمذ يهل ضفا نيش نب ن اينملا كيدحم جتساو اهارلا ةزرقد
 اداابحي بدؤج]ك برزح نب مرهم ثييرجاح حرخلو نارا ةارق



 0000 ير يي 722200000001222

 صعد ووسط رس ا 2720 سيل

 1 و جو يبيع

 1 (وميلع ردا لك صوربا وسر بايص١ ءاموقا ناكلاق ليم رع دواد | .
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 ا 2 ٠

 ليش يبرجا ره جرحلاو ةورجبع ذلذ ادارعلا هلا بداو مبدا ف ئ
 هولكاو نازعلا اوس ول ثارتلا لها أب أنوقومو اعووم لكلا

 ركدحل هيذاماوربدتو شاد نأسؤلاو ليلا «أن١ هتوول_وح
 درو اهزكأد ا ةارعلا رو  تلسلل ناكر و ثريلبذت

 ةءاسر) تاّتخو أ ةليللاو موبلا ذ متنعاطاك نم خا 27

 انوا ةليللاو مولا ذل ميدي ناك نم هرليو نبهت !١ غأساناد ليللا

 للت ةزذاع تحد لكو هسْحخ هرطو تبتّمخ هرايو اثولث هيلو

 الاجر نا ةدشامل ل5 فارم نب ماس»_:ارعدو اد ىلا نبا ج ياو
 ١ قرميد ملو اورق تلافأث دلالثو» ةبترع هليل ل. هنازملا مرح ا ارتب

 ياش مالا هليل لس يلعمسا اصمم وسو عد مزفا تنك
 الو بغرو اعدالا ناشيتسا أبذ ب ابرجولف اشااو تلرمعلاو
 نايل قي اكس كا ذىلبو ذامتساو اهدواط فوعاج مي |
 ىف متثلل تاعاج مركذ نمحوهو ثول لكذ متخي داك صهيرطو

 | | مههارع ثيرحنءدعد__معلمسلاو دوادونا عود املا تلذ ن١

 نبا جند ثول نبل قا 1 ادارشلا ارق ام هفضل اهم ورم عنب
 ١ |0 ١ قاتتاللاة افوقوم دوعس نبل :رعروصتعنرب ديعشو دوردوإ١
 "1 نزيرملا زب لحس درع لاسسعرلاو نجا حلو ظولا سلق الل نامل
 ظ لا5 ثراث ادارتلا 1و هللا و مرتع سيلد

 ١ يس حير عراف ام هلو تملتساا مش
 ١ تمم ني لكاب لت هو ايفسحلاو ومالا طسو !!ياهد ميسم نر
 ا ا ! ىلّ» لوسؤ 5 ل5 ورع رد هللا نرجع رع ناكشلا رد 1

 | ه ١س 10ا5 موق نجا ف!_ترلق سرس لادا لولا ارد ١ راسو ميلعرم)

 جنات كو ةرلع دزتالو يس خي ه١زض١ 05 ةوقوجا نإ تل رشع خذ
 ةعصعصو )ند سلق نعود ابحت مساق (ٌنب رط اوم مرتحو ليشوب)
 ةراع ج05 دارتلا ارق امك )و هس'لوسداي لاقرما مريع سيلد
 تسرك ذ لو . ةمجؤ مان 1لاق كلذ نج_كوقل زو جافا تلق
 الا لبا حربخاو تريربأس ل مح سم غل شع طم نان د مخ

 مهتججد تجنن ث مهطحب د سس ث مهطحتد ميس نإ للا ذد قش

 داىراعلا يش ناتسلاةاثيللاوا ملا لذ :رهكا ذا

 نب نسحلا ىدر لقد ةدأب زلارزهررت لنا تكرم ملا خجل
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 ٠ | ىلو تاك اهيوسطخ تارسلا قرط مكه اونا اد» اهوجرو ملغ نيج دسم

 دا ىعف ارياررو ةاس لك ادارعلا ارض سلة لما هفينحر») نع دايز
 أسهف ضبق لانس ف ليريج لع رضرع مللسو هيلع ىلا هونمل ! دال مح
 ه«يلعضب رمزعلد امون تير نم ذك هرتح جاد نركب عشا 5و. ثيترم

 نارا ذي ياسو يلع هم: لسجل لاس رن هما بعزل ج١
 نار [تلار اك نامت كوؤللا بتلكو دوادوا هاور أمون سعرا خلاد

 فن اطلركفلا يقر .لررب داكن غ_صاخمال ثولتخاب ىلتخي كلذ

 تم نانركو اريام مذ ل اه مر) لصيف رد ىلعصتقملف فراسد
 ثييرلا تام تال يعو) تاموكملا ل صفاوا ماما ارششد الوتس ناك

 الو مل دصموه أب لولاخا هببس لّصحدل سرق لخارق ةماعلا حلاصملاد
 نيلعزم ئكمااهيكتسلا تيزوكملا :ةلوهج ره كب لن او هل اكتر
 مب حرص ةريبك ب أس 'هلتأسمح ةزرملا لن مرر لاو للملا رح 3 جورخ

 بر ذ لع تضرع مريغو دواد وا يرد اجريعو دٌصورلا ؤ_عوملا
 :١ أابهش لجو اببتت دا مياو) تارعلا رم مروس نم طاع 8 در ملذ قدا

 (ةراجا هائلا منونرسا قل هيبسنه م هدارشلا «رو انه ثيرحاضنا ىدرد
 الفرش اوبإ كيس ني سنمل_وزاا زد نارعل اودهاعت ثيعوعصلا فد
 ٠ | 20لضفار.طال انازملا ةارمل وصولا بخس ةلكسه ابلتع غلا م
 ثيرللؤ تيت اربط لعام هساركذي اننا هركب جسم ميلدرم»» لص ناك شو

 ميل لجل ةوا عصرنا ثريا ة ارمل ١ عركنرل و ثيمرملا ماما ل5
 أري ناكأذاو بنمملا ع خال او ثيملا مهارعل ناك واسسو

 ضجيبو بيبا هاو |.مجدرخ ممسسين يحس 5 |رملا نع كاما مين مل تضرخد

 بلال لع عرزماو ندعصملا ةيرظنملا امه وجي مسن اصلا امملع مرج
 هضطلاديلاب نعل كير لابقد ةارملاءل نكتش مال رمختم |ىااو
 ةارّمل امر هركو نسما ءإضئاف ثيظن ناك ذ.ةازملا ىو ]مسه
 رجلا ابهجركو لاق مم مرك لان هزمو ىوونلا_25 قيرطلاو ماسلا ب

 بق: ]هاد ره نهوطشهوهو لاق وردد احر تنجو شل ١
 'ىسيو ةْلَحسح هساراةطمراقوو ةنكسب اسشنتم واشنتج ساجدا
 بازيلاو أةيقوملع ىع زجااه نبذ ىوررو اريبظند امان غل أشم نا

 | اشيا كلاوسلا ةداعا ٍةوّملا باس ىذا برق -رعداحو ةارتلا مطقا
  |دصتساو فازملا تار اذأف اً لاك ةارملا لق جوشملا نسدو تل بسم

 : | 3 يمنا لارؤف بهذو راو تدرج ق١ مهجرلا ناطيشملا "صر أب



 ل5 أح ناك وسلا ىاعا ناذ ةززعلا ا داعم ميلع سمو لع تهأ
 تح :ءايجتناكو مهجرلا ناطيشملا :رعساب ذوعا ةداتنحلا ,تفصو

 ظ . [ميحسمو لروتسا ةزجنجد زنا ململا جم !انودي زي تاكل
 ١ : 0-0 داطل ةرفطمحلا نم ميارولا بحاص ناتخاو ترلوعساو ١

 ظ قل نعد ىداشلا ناطي شل! "م ندانملا ههابذوعا سنك نب ىيعجترعو
 فيد اب ذوعاموف نعو كونملا ن اطيشلا امن ىؤرلا هعاب ذوعا كاملا |

 : 0 مهلا ناطر ا )هررد أب جوعا سا هرغم مهعولا اد أطيشلا اره ميظملا

 ا ير انركيب هعماج نو الدب كاط ظانما هد |عيمسلل وهل هنلا نا ' ظ

 ١ ْ . مان ااوقنملا نورت صمد ؛ ؛[شرو دان '. ىم هرللا ىش ظ

 ا
 ا
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 « || ] ظ ىلب_ىوزؤللا_كاق الر هالنل اه جد لاموقو اللهاظلاهرص]
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 7 يس يجب

 00 ا

 ١ املا رع امجليقو اتلطبرسش ليقو ابرب سمملا ةارملا ةمجا نعد |تنحلا
 كتراوهو هرصري و امجد ههأشونا قر لّمو سملاد ارخدإ اوعلط١ هسدلا5

 ١" سمجلاك ةارمل ناشر نطوط وا ناو ةرطخع انكي
 | 3 اه ةلرملا تصلي عماسلا نا ناياوت رهو ليما تارت ةيبلتناب
 ا ظ تاومإل بم نانا لي ل تملا خل ناد ىش بن, تول اند

 ١ث ةاررعلا ثيد فراضل اوهئسملا اهو نوت «ىرّصلل :صرمئاذأ

 عر ومجلاذ أه ادخنأد دارا د هموزحاسملا ضلتخاو للا5 أاهجداخو 1
 تناهتكا لبقو هشن عاماو لمعلم !اسربزلاةرارس 2 مب دارملا نا | ٠

 : يووم كت طنلتول» هىلقد اهركني نأد

 2" لهد__لا واذ ةارّسل آب قلعتبو) امن أتسسا مولاسلا عمواو ىبلجا
 ١ لحلو ةداعتما نك لم لج عاجح رول تح نيعوا بانك هس
 دوصتمملا نزإ فاشل رهاظلاو أضد هيشرا مل لوا لك يع ةيمشل اك ممن*

 لجتو و نوكيرلذ ناطب 21ر5 *رمههاب»ذ اشي ارا ماصتعا| ٠
 ش0 0 دا هسصاوإرو لهامذ أحيا د اخ مسمع جنللنبا موك هن طاع !
 ١ ١ ْ كرات 52 ميداجلا ىلع ؛[ليسلارثكا نال مرش ةروس ز«لو) أ

 ١) درر ترزيس») روس هاد ! نم ارق ادا تيبس اءارنع رنا رطعم |
 دمعمبلا ةارقدصركأتنو 2 تبا اذ يدأشلا معرعد | .

 ةداحتمالل يح هسذركد زالت اح ءأشْناىالاوهد ةعأسلا لع 00

 كلب لا داطيشلالا ني عوجد مالو دعا ١

 ارم نامسبلاب جصرقو مل طرت ضلق هءلر طسو_وااءارس الاد 7

 ادارعلا ةارق جاتنم ل ديس 2200230 - آ

---_ 
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 ظ 6 ب اهرب الذ ةدلاصلا جد أخا هر زنا اذا ا 1ناكذاه شاسكةيلبرلا

 2 ىلوتملا هاظن نحيل انكر سولف ثاهزلا ثيعولد ضصرللاهاسزانلا ١
 تاؤرو ا امارملا ةارو ث ليتؤملا_.رسب قسمه هاوجلا

 وبلا ةارق تتش اننا تليسرولا "رع عربعو دوادونا ىددو دايترت
 من ١ شارع ىر اذهل ىئد أرح اةرخ ةرسنم ةارئ راسو ميلع هللا
 ارق مث للم تناكل انف لسو يلع: لص هس لوسر هو نع سا
 ريجصولا درو _.رمجلا دمي و هسا درب مضهتنلا ررجزلا ههارحسج
 كذب صاعملا افا للا 1 ل[ 5قاجر ادا دوعس+لربا نرع نيبوهبسملا ل و
 مياررنو امال نارملا :حؤ شي اهزق ادارعشملا يمك انه كأس ةدحاد
 نازتلا حف لعرجال جرحاو منن هذ ممر بلتلا د مقزا ذا نكاد
 سمغشملا له ؟هنممالو لقرل ارثن هورمسال لاك جوجس» نس! رع
 1 موس ارخا مكرحل مه نكد هلو بيولدلا ماوكرحد هاجت دنعاونق
 . | ةميلاووي ادارعلا حاصت ناتي اوفر ورعب ثيرحتح جضاد
 ١ | تلازن,نافاشرلا ة لك تكا ذد و تاجرا ةقراوارذ١
 . [ىلعأوتفلاو بزرملا جرش ذب ل 15 اهوّرعَت تلك ةيارخحا دنع

 نم إضذاليترتم نجح ةارثو اناك ارسال ا طازال ها
 لايران يهساو اول اك ليترس كلاب هداهزل 1 كال ذرمرق قرد لج ارق
 ة_اريثم“ انءشاو سيقولاو لولاجاه ىلا بمر اراد ناو سب هتسلل
 شمالا ىلا هانعم ميول ىزاا وعلا سس !نحلو باثلا
 انا اهلك مه رسما ىا ةارعلا داو لاترَملا لصد لهل نخل ١

 ةرثكلا بوشو مرق لا ليتر ١ ة١نّو باش ناواق أنتمي ارطج
 6 ناهربلا نفد تانصرلع نرحل نال | هرعت
 ف ايعظرسل داو هفورج رع مذ أيالاو هظانلا من لايترمل ١
 انو سارق ناك «لن انه ىلع هارغل نا هلكاو هلق ازهلمو قرح

 تو "هس مظعتل لعب طزل أمطنتو د املا لظنل مب طنل

 مو يقال بولطملاو لفخالا دوصتتملاوبف معسل اور ترن أد ة اضل
 . [كليا هانلنن١ باتا لاك بوولاتل اريزسست و ىورصلا حرت
 تلاد ةءصو ندازعلا هدورُب هت زلال اكو رمت ابا اور هيل كر أبم
 لةتو زي لكس فرع ظل ام وعم ةركنتلاب هبل نشب نا
 قفا يعور ل'اسورشدت سا ةرجرم ةي أد م اذاو ضغحس الراسخ 1 0 2 0 ىضضم |يذ متعرشد مناك ناذ هلاذ لش دقتمن دى اهات صايالا

 دوغ“



 ١ املس حخاو لطم عين ءاعدوا عم هنن هناسم ةيشوأ ظ
 ظ ظ ' 0 ملسو ميلعسا لممزسلا عم تيلصلاق مي نح ظ

 1 ظ خلو دوش ةوعتدر ما ذاو لءاس ل لوس تءاذاو معبس ميس هذ ْ ياهو ذاالاسرتمارتي أهارتف أنما ث اهارتف تارمتلا م اهارتخ|
 ظ يناس ع تاس اس ْ ١

 ١ ظ .؛ فقول ةرجر ّي ابرعال ةرَعبلا مروسارعف مام )يل فسو ميلعرسا 7
 1 زلمربلاو دوادون) حجرخلاو .ةوعنو فقو اه بالع مب ايرعدلو لاسو |
 3 اناو ىلهةيلة أ هرج لا زر“ اذ جوك نلدو نيل اواو نم ثيرح
 أهرجا لاى اذ ةّسهتملا عوبم مسك الرق نمد تريد هاشملا م كالذ
 ا | ةقاسرلاوارق سمو "ىلب ]بل قولا محيط 'ىلكرمأقب كلذ سيلا

 ا ىباو رهحا جرحلاو هاب انمالةملخ وسد عرع ثيرومامثنله ١
 ظ مسا عبس ارك 1١ ناك رثسو ولع هسا ىف سهيشملا نر ساه نب !نعدودد | ٠
 ا 7 5 نب اج نم مالل»_عذمرملا جاو ولع هد نارعسلاة ىلع طرأ
 نعلا روس مهلعارتخ مب اص رلعرلسو ميلعهس'ىل رس لوسجر جرح لاقأ

 !١ اكق ىلا ت[ه نيلا ٍلعاهإم سا لامن ١ًرركسض اهزجازإلا الوب ثم |
 راب نكت اير :هل1 ىاذ لق له تست املك تنكر كيس ادو دره نىسح |

 ١ ميو رنا جرحاو للملا ثالذ برك أنبر كين نم ىثس هلو ولك. 0

 ىبملا ناس أن :رعارج فيحضر سم ىهريطر اعرلاؤ اشنإلا فا ]باو |
 جيو بسر ئاذ ّتغه داع عللاس او ارق رطسو يلع س ىلعص
 ثمل تإبرشال يبل مولا كليب ماجاب تلئكك د ءاعرلاب ترطد مهلا

 3 ند ثلنأ قرا تنل تن لس دل تلالملاو كلا ةرهشسلاا ف نما نا كيبل | ظ
 كرعو نادرا دحااوتك كل رك مر نأ وذ ملو نإت مل نبمدنحا ظ

 ٠ |[ تسرال نيت ةحاساون طراتناو تحةنيللد تحال 000 |
 تربيه رح عريو دوا جونا حج ن>-اد سوتملا لان شبت كانو أمه ا

 فيها لات تريل اضلا كلوارش رلسو ميلع رمد ىل_موجررل  تمحمم رجح
 ' | منو توعشالث نت يملا ظنلب اهاربطلا جرخحاو رثوصاببدمب | ٠
 زا ارنا ربجيون) حج زج او تريد» نقد بضع لاق لضم ىتبهيبلا| |
 . | ةرضبلا يَءاخرنعرطسو ,يلع د لصيد لوسر عمل ليربج- ند كرسبه | ا
 لاا ةرقبلا عروس متحد راكم لبجنب ذامم_رع جرا و تييد» ْ

 سيمزع دوهلإ تلاتوؤحم ارق ل ذ١ باداظ نو_ركوؤملا بات نيم
 ىضغلاناكأ نك متوصانعضنخينتا ط)ولشع هس نب دوبمل'» تناك و هسانس٠|

 ا /
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 اهبل ب ي هنور , كايف
 صورت 'هردا' ةع و

 ...ميسلا هجم نعمبلرعرتال مقسملا ابد كالا «وسني مارحنوكملا|

 '|«ريعو ىاشإلا_وود اهديدرتو ةيالسركس سأنال ةلئس لمني
 عصا ّيعأذخد دري ياي ماق ملسو ميلعمس لسصوشمل نار فا رع
 ارَلا ةلرقرعاكرل ايس )بسه ياها كل دابع مح أذ منعت نا
 نبوكسي اد اذ اللادورعو ىلا لاق عوشنخلاو ميلشمدتيوإ ل كاتم د
 هلو ملسو ,يلعسا لصوبرلا ىلع دوعسمن با رو ثيبرحس نيوهيبصلا اجو
 . | انا اهيؤرم تاع زبد ”شنميبلا بعشملا ذو نام هانيعاذاذ
 . | اوكا شت كرت مناف !ىكم اذ هىتعازق ١ ذاذ : "اكو نحيل نن هنا شلا اذه
 رللسو ميلعرسا ىلإ صيدا لوسز نا نيم كلما نبع هرم نع هيحو
 ' |[ ىو اىكأتش وكرت ل ناذ ةنيخبرإذ ىلع نش ةروس يلع ىراق وا لاق
 لشرعَو « نزلات لش مث اذ نيزملاب نارّسلا !وارق ١ ىلجت ىلا ىلسسم
 ىف_لا5 مب زن انارثلا إو 111 نح ارق سأنلا نسحلا نخزربطلا
 . |هيحدرلا اه ارمياعؤم "تيارا اكبلا ليصتؤ مهيرطو بورملا عيش
 مل نآذ اههذ هريضدل ةركذب مح دولا »1ث اوملاو دي ىشملا د يعي اد
 سئ اللا :ره اذ كلا در ّفرلع كارب اكمو ةدزحح ملل ذرزع هرضحي
 اون عريحو ةداحترسا كييرحل اهني نلو 53مل أب تتوصل نيتسنك سيد
 , | نا ككاوصاب ةازتلا نسج يرارلا رنعظنل قيد كت اوصاب نزلا
 نسخ شيروس هرطرازملا جحاو اذمح هدارملا ليزر [لا توصلا
 نحرك ناذ ريثما ةىيعشيداحا هيفد ةدارتلا ةئيز توصلا
 | ١ دوادولا هاو طصملابجمملا : خيال ت رت عاطتس ١اممإح وصلا ٠

 . منيل عجرل عياد نرعد ايي سابدل زمانا سوف اشن رع
 طنا هوركملا لد سلوق ىله تسيلرونملا لاةواج ل15 ةضوركم اجا
 قاو لمضلا نمو ثلا ةئيفلا سرا وتب تح تاكرملا عاب لو ملا
 لدللازهلا هت لنأن ماغداما جوت ر يعذب معلب قا ءاب 8ككلا نمو

 هججلالع ط ارواب نا ميصصلااو ةضورلا سئ اور تسل 5 ةهاركدلذ

 اليلانوا ثرحدرفو تاق مرر ابيات د ءازهد #5
 هلماث قشعل !لهاو نب تكل ها بولو ر كايدو أمس اوصاو برسعلا ابوحلت

 [جا واجعل هين |بضرلاو نضل ميججت امال باهوجحسمرم انفاجس
 . |اهجارهد (برئر اد أادالو ةارتلا_اؤ عاملا عامتحاب س أب داو 2 ١ كريرولل ًاههزا ادصا/او تبؤصلا يح م ةارتعلا بلاط بكساوىؤملا باق كنجللاد فاربطلا» بجي مخ اش مهين ص بولقد م”ولق ةيوتنم

 ا



 مارق يكس 4 سه اهرب ةمطب ضعبلا مث حطت عايل ضعب

 ه يري من١ هانعمو ىملدلل ل5 مزغتلام تارتلا ل مكاحلا ثييردل_ممنفتلاب
 !رإ مه ذلخرب القل 5 أسنلا م لكك هيد توصلا مضخي الد لاجرلا ةاةىلع
 تلارعلا اهولب نارزوجي دو !شصلا_ضعن أيّتخل ىض_دودلا دلامال ةهارك
 '| كرو ةل سه ءتالاما سجن أم راما تال عم_صخرذ ينتاب زن
 دارسال نمش ثيداحاو .ةارعلاب توصلا مهد ب اريسزئضتعت ثي داحا |
 تذاام سارد» نذاأه ريدمدصلا ثبرحل ول رف تموضلان ْ

 د ىددىا ثيبرحن فاشل! لهو ميرممب هداريملأد ختي توصلا وسحمل

 "رمل اد2ّمملاو مك راصل !درهاجلاك تامل انرهاجلا ىامشلا و عزهزتلاو
 ثيدمإضْا اضخام نا أمي محلب ا»_عوؤملا فاق ةكرصلاب جسمك
 ثاذ ذل ضد !رمملاو هرب ماش وا نواصم رد 6 اتوا أبرد فاخ

 بلطظكوب مالو زريععاسا ىلا ىرعم ترخاذ نؤلو ليك هذ لمعلا انال

 اليمزبو ممزملا رطبد ميلا همس صو كذلا لا هيغجتجو كراشلا
 ديعجز لا عيعتردس وادا ثيرح محلا زول ل ديو طاشنلا
 ةا سل أذ نوريومي ميم نيييملا رجس ميلع رسنا ل صر لوسر فكتا
 ال و أضم كضحنى ذي واذ مبرل جانم يلكناال ا لاقدزتسلا فشلكذ
 ةارمل | ضعس سلا بكس مهطج لاك .ةارملا هه ضل ىلع مكضمد مني

 لكي دوره اجلا سيلاد نش ايف لمي رد ريل نال اهضحس نرسالاو | |
 5 ١نعلا إضف !ندملا و ةارتلا لم سك روسالاب ميرتسيف

 ب١15 ن[هكوؤللابلا5 مدولطم ةدارع هرئرظنلا انزل هليؤح ارم 1

 التخاب نلتغرنا ليتواو لاك اقولخ هيدرد لو أضنا فلسناو اثماععا
 مل احرز هرجرتو هاعوشسجخ ىوتسا نإ. هيف ةاملار اخف صان ال

 ”واخلا نب لكك مل طامجلا هرم ةازملارأتخعو لضزحلا سو هيفةارعلا|
 ًادسحداوت اره اداكل نيعمملا هرقل هرجرتو هعوتش لعل يزسو :

 كثر ىمشلا نيو مبسلاد !دارمطلا مجراه ئرصملا اذ 8ارّملا تل دا نعد
 ناركو مجرد نما نيدصمل اري يرحل ١ ةارد أعوؤوم يمل سود كي
 كيبرحي غرع لس بس عيون جرخحاو هجرد اول ١ ئمعاضت نكعملا د

 ,اذازداإلع مضيرملا )ضنك اط هيرب صرطعارظن داما هاش لنضدأ
 مل وسرو هللا بحي ادا هرس ئد اعوجرو دوعسمنب) نقوتسميبل جوجو

 اميد» افوقوم هنع نصتراسم جتحاو ىكشمرندا لاقد نععصملا 2ارقيلذ
 ىكحو الوق_ىوؤملا رشاد هد اهربلا ةيوطكرزلا كحد نفصملا ةرظنلا |

 1 0 ورع



 هركيبو رزه يرتب قح ملكتي مل نازملا و ١ذ١سعنب ا اداك مصصلا طامل |

 الاسلاربعزب» ناو اًملطم ]ض١ لزم رم ةارمل) نداشن ا هلق همم
 52| حسه نيعصمل ا ذر ةرعل اذ لاصححي ذل اه ىترلا ى هقنال وراتخل

 هيلا ىلا ىزيإا مضرملا صج أمر ند ملف ىراتيارلع دل اذا تايشلا ذا

 ديا وذلاو دوعسم نا نرع ؛ احا بد«أتي نائف يع منعا
 تكس الشام اربلك ميا نع هأخلا مكرحا ل «اس31١ اول ا وعسم ىلا نبا

 نافهاجم نبا اد ىلا ميله رستم من اذ !نكو 'نك فكل وتنال و
 ثاف ءايللاو هؤيلذ 'ايلانوا ال ابرهله فرح غر املا كاش
 نمار لذ لوممنيعو ا لنومموهزه ثرح كاس ناو كنه تارتملا
 كاش ناو لصفؤل ان نميلذ اعوطتم و) الوصوه انوكم لضخ فرح ثاطن اناو

 | فرحز كلش ناو .ستل ادار قيلذ ىوصموا دو نموهزه ىرح ذل

 1 منموم م :رحجربع لاوالا نال خنلاب ارغبلف لوني وا -حوشموهله

 | دوعسم نبانرع قازرل دبع جرحا تملك مظاوملارطعب د حل
 ملص مزش ثارعلا اوركذ اد اهولسحاذ ءاطاوإلا أ خ نلت ا

  عتكرناب رو دوجا عربك نت اداك هش أتو عريكنت لتحل اه نا بيلخت
 كش اند !م م تارا ؤاح ركل ثزكاحلا قيشحلاريطريكذت ةدارا
 ْ فاناعشا اذاو ملسر يل تلا اقأسلا تئنلا هلا اهرعور الات

 نك ايل !ليثحا ام دارا مقسحالو ارلات ىلإو» قيتحلاذ قبتملا ريع

 | لغز اجا تانساد لنخلاو ءاوّسك سك نتلا هيف بلغ ثضاتلاو
 صارم ستني خم ناع» اك لاك سكرت !زاوج مم تا ميو اخ

 امكاعرلاو ةنلخعرلل اوركنت دارملا لب مذ اهدارملا سيلذإول اق ىضخالا
 بانر اورك د دوصتممل اور اجلا ف لحرمان ٠8 ثارل ا كرف لاح لاق
 ١ | شالو -تمل# هوسيب الايك هظشح لع مهوشج ا ملل أد
 منا دارملاو بلع هيلا بهذ اهرملا_ىرحارلا لاقو لسملا نهر أذ
 ةنلاطعإلا ىكوتما جك لذ فش الاد سكنت ظؤللا لكحا اذ

 .. | ملم دار لعل هو مل أد ةعافش اهتهر بعت اوى عر د ىمصملا
 ىلا اومهذىاساللاو ةزطمخوكلا «ارّق هرم هللا نبع بأدعص١ ن١ انه

 ظ م«لخ وش موب قحح نيك ن تمل اد ليّصلا ازه ى ناكام اكرم ١ نه
 لحا ةل اكل ةاّسلا مطق عرثب إم قيقحلاريع غزو ممنسلا
 . قولا عييماو عراع مزلك ميلر يادوب ال هم مولك دال لحل لاق

 'هزرؤربوخا) لسه مد اهىلا نظرا او ثيحا ١5 كاديطلا أبطنا ٍض



 ئعو اهجراخما ةالصلا ذا ما ةيسرملا ئحن ؛اوس [ًيلطم رهاب
 ..|[يزرعلا ىسبل مل نيتد ثسرج_ نإ تععو |ةلطمزبوجرا ينحل |

 ءكان منا ملا مجيوو اذ نع مجر ةفيلحأبا ماو دزملا حرش نكي

 ةسنانلاب ةارّملا انا أ اهصا ضل ان ملا ننعو هلم دوصتملا هن اذا

 كلل ٍنكر سيل لاق نارّملا مضي اد تردي ال نذاذ مل ليش نونصتنال |
 دارا اذا أها ضعملا عزو هنا دار رطعب أد نا نوح ك انهانال

 ةمحتملا نزل هسا دارو مست اي نا_نركميللف هييسرانلأب هاري نا
 تلين فول نك ريح ني ذو اهءاشم موت ةلظنلب ةظنل لايبا
 بوهوهرك ذ كا لإ ذر يح عاججاما سلا هبخزب لقد ذ اشملا» ةرملالبوتقال
 هلل ؤحملاب ثمل جاهم عاس يق ةداصل ريع زا هز وج رجلا
 ةلكحل هنت سادال بزمملا حرس ل015 نعصملا بيترتلخ | رعد اداىلوا)

 هي9]رقالهو ملا ةئملل عبص ةدلاصك عرشما هد درو أمنهالا امكرتي دل ْ

 ةاهاماو_دا5 لضمال كرتو ذاج ابمسكعواروسلا قردولخ هرث اظنو
 ذاعال عيدرطجب بهذي ريال هعتم ل ج_ونش هلوازااهزخل نس ةروس| ٠

 ننس افاربطلا جرحا شا هرهو بتلك بينما ةيجرم سو
 : (ذ نائأس : نال رقد لجن اننلاك رثب) دوعيسد نبا نع رجل

 محرخا 1 بادالا ركرت ىملحلا دل غيوس روس طلخ- أماو فال ٠

 ارم رطسو مهر سدا اس رمد ١ لتتم بيسمللا لوب لنيعس وقل مشو
 تناو لد تررع لدل» اي لأمك وسلا نه نو مروسلا عزه سار مدوهو

 قالا فق ببطلاب بيطلا طلخا لاقت ةروسلا اه نعو ةروسلاا اها رمت
 لوجم دوادتاراسوهو عيععلسرم أهون لعل اكو) أهي جد ليش عروسلا
 نسم اىئرزحأ مجاو اوم نايبشونا «سجيزحلاو حا دو ل وبر فت اهلا كغ
 أه اف قيوملا ترق اذا لؤلاسل لاق راسو رملهسما سر ترلا نا رع لوح
 امعارعب ل خررلا نع نسريسنب١ تلاسلا5 ابوعءرخ ذامهأدأسا_لأكد

 أما مم اين مكرحد تيل لاق اهريغذ لخابو أسعرو جيا ةزوسلا
 ؟مىس ؤؤ تأرتما ١310 ا5 لوعسج ربا نع جرخاو ارعشتم الوغل و 00 و

 تكماركااذاف سحلا هساوغ زك ىلا لوف اجريع لا أسهم لوُكعت انا تدراف ِ

 لاق ليزهلا ابا نع ج حدو أمتذت ىتح أههنم نوت راق بهذ 1

 انرنجرا» ىيبجيوب لاق اهطجاوخربو زال ضملا فرن ادا ادوضركي ناك
 | ملسو ريلعمس لص لوسر ركنا ام ةنلشنلا ثايا ةارق ةهارك لع

 قرنع همجرف دددا دبع ثبرح. (لم ١و نيريس نبا هىهرك اكو للان ىلع

 0. كساس

 مس

 ملا

 لس شخ اول للا ابل لل ل يسرا ل اسلا ل سرس وس ل لا



1 

 أماذ_ويحلاذ ءاودبب مث اسمامتا ديس. قروبلا ةيلجرلا ىدتمجنا
 فيلاتلا كرو يالا ميا سلما ! سرس وهو ةالا مّيبا نم

 تايد اعل زئول ءاشول هس انزل مل ٍلعتل سدا سد اناث ثادعلا ى'ل

 ارتيا يا ةادناوج مدع لععاجام با طال ]تن رقد ىهبنا
 يات انه نا لامي نا مد متككأم ساو ون مبلا لاق ةروس لك
 للويجنع عزخماو رلسو ,يلع هد ىلصواملا ةرجج نم رحم اه هد باركت
 ثيريسنبا لاق ندد لؤتنملا تيل اني ارلع هرعت نا ىراتل ا ىلوالاذ
 قلك ءافيتسا سد ىلا لاق ةلحسح ركئيلات نمريخس: ثيلات
 حاصلا ا_لا5و هارقوهام مسجحلخ ردا رق بوكيل ىراق هتبشد

 : د لع لازيالانا بس أنسلا 'سرحا ةارعن |رس1١ذ!عوؤماو ا

 | ١ ٌسيانارلذ هطابرد_ىضتنا اذاذ اطنترم مولكلا مادام ةاَرعلا
 | اههريعل اقو سلحلا له ىلوالا ىلع هماود ىلوالا) ىرحا ةارّس
 . | تشاكنا ل اطيالا باوصلاو ىرزملا س١ لاقو أّملطم مسملأب

 | قاهارتي نك مجرتع خص عررذ مس ىزجإل لع ةبترم ةماعلا ىلححا
 نام ارو نم مد) مشرأ ١ نخلا امعصندو ا اشرب تن اياكم بر نم مدا
 ةنللاد يرحل ذر ىنيوتجالام لإ ذ حد زثت )لق نم تم |يلك مهر و سئرك نبا

 تاكاداذ أهرتعو ,ةياورلا ماقم نيد هيله. رورو كل :رك نكي لاهو
 | تمارعلا ةارقل عاوسا» (رسد هسه اج ةو الانل ليس ىلع

 تارغلإ_"؟,ٌقاذاو لاش ل 5 ةارعل !بوضح ثرملاو ظلعللا كن و

 رف شع وعيا رس ةل كس ابوجرت كلما اوشن اور وعكس اذ
 (هيذ نسالاد لغلاو ىعرلاو فارعالا ذر ةرع مدد ا رهو عاجلا ميا

 اذاو يلا تلاصحو لدزنت ملاذ لطلاد ناقرتلاو نأتروج عاذو

 متازعنم تسيلد رجس رص أماو كلر مساب ارقاو تعشملا ءامسلا
 هلم اهكا و سرطلا نبا مفك رجل ارح ا يرطب دارو مثاركأتم ىا دورهم ١

 8 الاصل ذ ناكأم ابياضملا ةارملا ةراتنحلا تاكوالا عوؤنلا لاق هلم

 "لا! ضخا 9 ةنىبح اشعلاو بيزتملا نيب ضد يحلل رؤصت مث لبيللا م
 فلانا ةاوراخاماز هذ دل تأكوم نم روش ى مركت الو مصل ار ىب
 ضحي ةارّتلا اوهرك ما هن اشم رع غامر ذاعم نع دواد

 مثرت مايل ضر أتنهد ءللصاالو لوم رش دوب ةساردوهاول اقد

 تراه جدلارشسلارأ شففامو_رسيزلاو نياطا# م ةىملا خد زفرع
 هعمل ةليل مث ارسل ر تنجو د صن ومهملا هرمو ملل ىذ هلوالاد

 رزه
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 تاكا ادأشعنب نايمج :رع دوا د ىلا نزبا ىورد تق سيلا :اي مخ 1 ١

 فير املا ىورم ل للملا لواوا نأمل لوا الل ل ضفالاو كلذدلعسإ

 لوا هدارتلا متم واذ ا ذا لاك_ص ارو ىإ'نب دعس نع [وسحرر ل #د ١

 الملا باع تلج ]ملل[ همي وكاو اداو صد تح دكت الملا ملع تلص

 ًاتشلاذ جذل! يس كرابملا نبا نيعو ببزعملا ةءاسم تعكر ذ.ليللا
 منا مود مو رسب ةلك مهر أنرلا لوا فيصلا ىف د ليلا لوا
 لاك د|ا عرضحي داو ثيعبأتلا ذم ةعأج نع دواد الرب ١ هحرشلا
 أكمو هلها مج ةهارتعلا مت اذا ةداكرتما شل رغ ففاربطلا جرحا:
 راج لال سرا هبيتكنب كمل رع دوا د ىلإ تس جوشو

 امتاو ثارت جن نا أندرا أنول كيلا أثلسرا أنا الاكو ةماما ىلا نبا

 تاويمجااكلا5 لها رع جرشلاو هتارثلا ةخينع باوتس
 سيبك ' يس ةلهسه هرجرلا لزتت عرنغ نراوشيو ارتلا مخرتعأ

 بشلاؤ ىلا جراد ثييكملاةلرةرشو رتل حالا يخل نعأ
 ل5 اداه س نب ةمركع تحبس ةرزع_هإ نب قيرط ضم ميزخي ساو |

 رماد نهاجم ٍظعتمارلاقو كلل ش فرم اذ سثركث ب هدا نهي زعتر

 ٠ اجيخا نات نب رماد سايح نباح را ره |يثربخاو كا
 ةأجوهرم ةزب ىلا نبا نع رثح ١ هجو نم ىتبم ل امجرحا مشد أوقوم
 ريكا لو ءدكتد مار دش ذا محلا مرترملا ئنع) هجيلا ااه نرم
 كرس رجمىللا5 ىرنلا لل5لاك ءبوراه ثنبىوم هرعو ىزلبلا_درع
 كليب نغس نم ةنس تكرترنف ركل تفرج نا يدأشلا سرد

 3و ثيرولل «ءىبعتد دس اررهو سمك ةئسلا داع ظفاحلا_ 15

 ميلعرسا لصينرلا ادا كلل ذ ل لبصا نا ىزبل نع ىف! ميلا الحلوب
 ةروس تازنذ هير مال هجركرشملا ل أنعف ىلا لع ملعتملا ريسو
 "ايلا ذب دوي لو نيكني! لاق سو ميلعمم' عيل اربكذ_يطل

 هيبطشلااريبكتلا تكتب ىىلحلا ل قو فعط الو ريع ميلع مكي 0
 مرع (اذابكب أنها نكذ ساكب مرج ]كا ذا ناضمر موصد ةازعلل

 بكا هللا لوو ةئمتو عروس كرمي فتي انا هّتفصو __.١اةروسا |
 تييئروس لكن عب سبك. مريشمت هان ادجصا ام_حزم ميل لاق ناو
 لاق نكسب امميب لصف لب ريركتل اد قروسلا حر [صدالو ريك
 ناعما ذل ةدأب ل١ ىلا اجر د علل ذ غنا ممتسحلالعل "رش رب كتل هد

- 

 | وانزل ىقمكر مد ألا لوا .قنحلا هنوكيو أيحالا ذ ل15 وسمي تح



 و مزح للا مهو هيلع مو !ي دأب
 هشمارتما كاملا فلا .

 نيل روس لوا خوهل مث أننا ذو اهيزحا وأ طلال وا سوه لش
 دعو به لكلا و فرلانملاو هىطتد اهزحاو اهوا هاصت قو أهزاو١

 نكس لف ةلنل زد أهرخلزاوا ةروسلا لو وه له مث وهو لصا
 ح رص اهجراخو ةالصلار رككملا ف. .[وسو 5 ههاو هسا الارإا ال ليقد

 فيبرمل متل ضع اجل ) ١ رسب ةؤثاسسم ههاشوناو_ىو |ذعسلا مب

 ةوعدرإذ همارتلا ّيخ نه أجزجرم يد أس نب ض أ درحلا نع عربخو اهاربطلا
 بانت رعد ةرتجرم ماعروم_رثا ثيررح نشا بشد باديس
 وبلال ع رصو بيرلاريحو هدارتلا ارق ئم اهوهرم ةريبخر لإ ثيدح ندبشد
 رست ةلاسسه متاهرتولا يلطرتش منرضختس او ريسو ميلعر ما لص
 | رنلد_عفعزملا ثدرحل الل بقع ىرحلا ل عرشمل نا يزل نم غضااذا
 ورخارلأ تارا لوا نه برضن ىلا لاحت ىملا لاحلا هلهارإلا لامعا بحد

 ٠ | تي ىو نع نس ابعزربا نع سحر لسجل اولرلا جزخاو لككر الح املك
 . سانلا برب ةوعالق !رق 1١ اد اكراسو ميله هده ىلسكي ثلا نا سمك
 ء اع رباعد اهرينملامهرايلو او مل وق لا ٌةرمرلا نحارق ريما ام حتا
 الخ عروس ريركت نم منح ميا نجا ماماول نع اكس ماق م 2

 أسما قواه هيف تكدند مهطج لاك رف اخر لعرس أنما لتمخ نك احلا دنع
 نضدادإ بس اداكت لبق ناذ هضخ كا ند لصحف هدارتلا ثلث لش
 ههلوصح ئح نيون لع ابوك. ١ دوصمملا تلق ان اتم )صحا أهنن١
 #9 ىؤنلا ةروسلاس ركب أبعث لصح ولا اماو أهارق يلااع)

 (س اة اكو لل رع ةارمل اذ لصح هل سل ام مجمل مجري علا ذ لصاحد

 س أي نايس داضر لاك دن عري كتلا ىلع جذل ىنعيرر كتم يلدا |
 هركي ةل-سم لاوش نهحسد ناطمرم اتا رلع ضصدلاخل) عروسرب كت
 اد أرمخ ثرح هيع_رجرنجاو حرخاو امن هك شيحح نارّملا ذأختا

 طورغب مرفق ايسرنا هللا ل اسيلك طدارعلا «ارق نع اهرفرم نيصحنبا
 نسم ىيركلا معنا” شىراشملا ىمئرو عبرهانلا نواس ثازتلا

 . | * تاضإرشع نرحل نمل هنم مثربل لاظرنع ادارّسلا ارق م ثيرح
 . |[فيبرللاهتيضأ لوب لب انك ميا تيس لوي انا نكي لإ #أسم
 لصو ىلع زيثولاةلا قرمبالا مل سسه كايذ نعىزبلا د. ةريوبستلا
 الا ناشإلارسيل ناو اكماؤتل مةالخ أدبهزامو تبلل ةارئلا باول
 1| | ىشللزيضرم ( تنم هام ىرجامو س اتخال ذ ند ىجس ام

 وا:



 هوغو لاس هس لاك هيد كتي د دأب هلم ها لعال ةدارملا شعب ناشلاد)
 رطب ميرتع ءلكاملا عرب ردد أساتش نوكيا نئنح كلذ ناذ

 ”ضاتخ كك دلو ثموهرمسملا ل ضرع يلف [تيهذد لها اماد هزعاذ له ربكتملا
 قو أش يرحد أي لش ل ارمشنلا لاعتساد مهر اصعا غنم تقال جوبلس ع
 هل اجأذ مالسلارب عزب نيرلا نع هيلا لعل ف هبيرخأتللا ضدع احل صرت
 أغيطو ةزلصلا ف ليقدم مولساوةالصلا هيلعدع ومال تساوأ

 ماا نكت يللا لعاجو حابصإ» قلاذممللا هلوقد عخلارلا ىجد تمجد
 فال مولك ق أيس ثول ٌضملا نسون غلو نيررلا ع ضخا أ: ا بس ئلاو

 سمعنا ثيرحرحا ىو موملقن سلعش ىذا اولا نإ ما يسسو نكي ظ

 هلارج لعل هد الا لك نهو ىلا يرشح ّيوسا هها لوسر ذ كن ناكر 0

 ىف اج لع هذ د]كدالد شيد زد اعمدد | نشددو طعارشا مامن ٠
 2_هنيمذذ انا حرص ةركاامل سركماب ا رضاتح» ناذ فردا ئسدرمشلا| ٠

 ضايع ضاتلا شنلا اضن ارإرختساو شراح 1و هوركضرعشللا |
 بحاصملا ىرملا نب ليم !فرشلا_با3و اطلللا هيطخحرم مضاومأ

 طظفولاو طخلا )و هند ناكأم هتيح دب حبست عرتعو ةضوراصتممأ
 اهزد نعد لوضع ومو ملا ذولو ءبحصو لاو سو ميلعرسا عش نيف
 > ى درعو حأبهو لويقم رشولا س اتم هد نبا ةيعيب حرموا
 اسلاو لنغلا ؤ ناكأم ند اكناو دولا 5 طع اوملاو بطلا ؤاداكأم لوالاك

 3وغلو هسنمشرلا هارد اه |هرحا ثيبرضص لع ثهاشلاو صصتنلاو
 ةمااطم لع مكو ما ناورم_ؤددحا نعل امهسل لا هلل صعاب

 تانيه حدو مءاسح انيلعاما ل م« أنيلا» هلام ةءاكش اس
 + هلوتك هاذ رسب ةوعو لزه مز

 -همدتو ال تاههتاهه .مةرطرئاشع ا عدا
 : ترولماعلا لملك انهزذملا هفلخ حب وطش هدر و |

 ثيرلا جات جياد و لوقامبو اي يحي شمه اازهوه بتلك|إ |

 سضاطز,ىضهاتل' دبع روصنع لا مام ةرجوت د تاطبطذ كداب |
 ملف نعلم نعانا مع الحاد هضاشلارابك ني وودارْشملا ملا

 ترتعا م ىوعرا مكونا فردا م ىرتعا ارجع رعي

 5 نلسر عامر طن |وهتشي ن١ 0 أما ؤ سا لوس شم ١

 "اق عاناذ عرمش ذ ساق لانه ]شجروصتمىبا ةاتسالا_بالقوأ
 مدمارلا ضع ثحب ىدااىرو اج رع نوبي س أثلاو سرتملا ليلج 2ك

 يم حج حج يوب | با



 ومداد لك غر مها تست زلا لرعشمل ! رح هإ ضب أ تللذ نا بقد شيوخ
 نسر وصتموبا ذ دمام انهو ىلأس عل م ةشو طال ال ىلع ةدوشد و
 قة انسسالا ةنيتيملا نينه ماعدلساو !زهلمفرقو ثنرلا ةرمجا
 مجعرصمل س |ت هاما نم عد اييبلا تال رسل كاف لع لكاس ا
 تييرلا اب خل ١ رخل أماو هنع جي اخئلاذ ها اسمو رق و هسا لشد
 هلشم رع هنن اناد هلك تااذ بانتجا عرولا حارمهالاسورع_ؤلاتف

 موه زاح ةةرعال ساق لأ يعسس ) تسمار سلا هلوعرو سا مزاك

 د ايكةميامئعهاودد هيلاما غ لكشاو لأتخ يقارلا مساشناوم١ مامام

 بادرإلا لع تل 3و مل ؟ ىحوولا تع _وزنإل) هدد ثالملا
 اءاخو هودذاخت تن نا لرسم داق ناطلسلا5تلازملاد حرعتم
 بارك _:رماراع اجو عيسس . موزع رمد تامل معو معد

 ىلبملا رجل انبع_زا هلم ىع هداعبالا عش 2 نهيب ةند
 هسدعنل ند ني نب نيم برجا نرش لاك

 بش هروتلاناذ . هتمتاو ءلْضْف م الس
 بش كرخ صرع رو هل صن هلا ىس ىو

 الذ اني هزم ةنازتلا ةرزق اهرحا اد« يثمر اتقالا ام بجرشن»
 | امعدوؤ اخرلتخا !لهذ دواذ لدن اركذ ناينتلا كوز 3
 وخلو ايلرااروها م ضرحي ولد هد)زَملا لو أنش انا عرك ناكزنا وخلا
 كيت نلاو ثيكمل او >6 بجزعملا ةؤلاص طارق م١ باطن )نب سع نع
 نع جيخماو .تريمالا ىلبلا ! لهو ل ايف متوص مذر ع ةدانسس مر ىطو

٠ 

0 

١ 
 ا
| 

 رج -ةج

 سو هوو سدد

 هم م احاو موو وع 5

 1 اننم صل ا ةاللص وهو أيلع قا ملكا ام داحر انا نيس نب مكح
 س١ نعو اهاريص|3 ةالاصلا ف + _ماجاذ كالعنطمحجل تكرشبا نعل
 هلتفاك ىونبا نلت وريم داملا ننال نرممبعيص ثازتلا م برص مركب مربع_لاقدونم» بؤشون ال نب نلا كنطتعيسد الو قح
 هب ارملا ظادلالاب هرجبوملا فاشل متلحرم سب !قد ذر حالاصلا ن١
 لان رلاّل فر لا نع انيورو. كاشدلاب نن اجرهو عزتع رسل غ
 ظ : 0 مو طفاملاملا

 فتم اهزؤبوهاورّه الو . اوريعاف(ةئضن اخ
 .نك لتازلزاذا هارت فرحت مل تدب نسحاهو

 سم8 سارا ظاشلال ناحل اهتم ول ام رج رككرا بوكت اند ىخ
 شن اةركذ ىرل أسيل سلا وق دنب ْرهلا قت مولس» خش ءاغ

 جاب»



 متفا_ترذا ىديس اب كاف ثيعنح اوله لأ تف اهأبا
 رادادارعلا لش هاك رش ىجيز) أجرا طىشكرزرلا لاك حما
 نهواد توباتن نمحرحا أتبب لخدات هلوق يريم لعركلا
 جدا تس زوم هنا هان مجرم لإ فا وكلا تيا
 لع وهو نالخد أذ توركذصل !تدبل توسلا نهو ١ اناو لاك ثيرحح

 ققاو مال اب مجلبا فرعو ير أضار هولا نم هاندو ليضتتللا
 بزر نا جسم هد نا اكتمل نه لكشتسا نكل مزلالاب ناربجح
 راي لم اريسو ميلع ردا ىلسموتملا برضو أ هةوفافتضومدام واشم
 ى1تلك ةضومج حان هددا دنع هزت أينرلا اكول كاّسخ ةضوعبل ١
 اره نعمه ضربعو ةسملا :رم ا زف وعم نا منال خمر لاق د
 توق وشل ا ورسد آسلا ونا لاكش ام لازف أند داف هأنعم هلو
 5" ليبعوبا مهم ةجوصخم)_ن لاذ تينصنل م هوزعا هبيدرخ رعم خا

 |" اقارقخ ىزدزعلا باك هريس سو ليد دنباو لا نللرمتوباو
 ل كرا زلاو نب اركولا هذحشسو وه عمري هذس ةرثص رشح مذيلات ذ
 نسال ةصضغ نيل كا زنا يحيد واو بلعارلل تاادزمملا ياسا

 "داما لها لاق سلا تكيف تدإم ثيحو عولصلا نب تلات ظ

 سشضننباو ارئلاو جاجزل اك ترجل ل١ "واسم ذل بتنك روطنصح ,بدارملاذ
 ثيابا جرخسا ليف م أنّتعال يشيد ىإبن) كرأشال نباو
 هإشمم جرححاو «بسإزعاوسملاو ثارملا درعا أعوفرم ترينهفلا
 ةرمر عربا ثيرحا م جرخلو اهوقوم دوعسمن بارع درب نعورخأ

 نفاس ورعد مارع ادارملاو كاتس ش فرحك ل ناك برها ريش
 لب اقياموهو 5 |خل |رنع يلع مطصملا ب ارعام ميدارملاو سلو هظانملا

 فقضيانلاىلعو اهل باوثالو ارق تسل عرّتخ مم ةارتملا نزل حلا |
 مزنه نظل اب طول مرعو نطلال ها تكلا عوجرلاهتشتل١ثلذأ ١

 مهلعنازملا لن ئم [وصملا ةذللا بادعماو أبفزملا برخلا مهد رباوصلا| | ظ
 أف كأيش (مهالوتي ملذ اهانسمارجرمي ل ظاضلاغاونقوت ميضلبد | ٠

 ىزتس قيدصلإركمأبا نإ ىلا معرب نعلث اضنلا قب بعيبا (
 تاق اناا نلت ضرار ظن اسمو: لاقف أّتاو ةئكاذعملوق
 دينا عإرو بالللا بر عادا شرع جرخلاو ملعاال امم باتكذ
 هسطذإلمحر ث تلا اذ اهانفرعرق ةىكانلا نهلاتض اأو ةكاذد

 | ه !نقن نو ه:سح هور شع نرحزكم ل اداكم.رعاذ هدارتلا هدم

0 



 «ورمبلاذ

 ٠ | سابع نب نعر هاج قرط م جر ادرمعأي ضلكأ اول اره تلتف
 ”اهصتخم تايبارعا فات ىقج_ضرالو تارمسل )رطاخام_كرداال تكلا
 سييرج ربا جرحاو اتاي انالوتي ابئرطخ أذا اضدح لا قة ينذر
 اهنعتلاس لات | يبا نه أد أنحو لوا لكس ,ءاريبجنب دريس رع
 ساب نبا ع ةمركع قدرط ره جرح ١و ءايش أه بجي ملف سابعنب١
 جوخلو مقرلاو هاواو أن انحدنيلسغ أسدراالا ءلبعا تارعلا لكلا

 ' |هلوقام_قردا تكام سابع بالا لاق ةدات5 رع ماحب! نبا
 لمت يزن ى د تن لق تحمس يح قلاب اشموق سيو اتاي تف ١ انس
 تعرخهاجم قرط رح م ىخحاو كيصاخ١ لاح لمت كخافد لاخ
 لصق ميزا هنط ١ ئكلو نيلسل ١ ام_كرد١ املاك س اعرب ١

 لاك ؛ر ملا طورشس د. قأسس اك ضرو رضرسملل_ةرغلا اه ٌمدرعم
 اناو امسا ةهلاا عتب جملا كلذ رع نش.اكلا جاتحيد هاهربلاذ
 م« ةيكاجر( ذ نخئض أبر امهرلع ةأخلا ملكت انّيلشل ورحلات افورحد
 ١ تبا باك اهرمكاو ةئلاا لع تلك ع نخْئف لاضالب ءاسال أ ماو 1

 نازتلل عماجملاو عايسنسول كحلا»ىرهزالال بزنلا اهو هسسلا
 تو ناغاصلا تارعلا مشت تفار املا عدأبل او ىرهجودملا حاريصلاو

 ىعسكرسلاو فرطنرباو .هيطؤتلا نبد باتكل اطال ذ تاعوصمملا
 كلذ ز) هيلا جرس امىلواؤ تلق عاطتلا نبا باتكأ مج ند
 وسماع متع درو رذاذ هلع درب نخلا) ميأعصاو س أبعتب ! "رع تبثه
 قوسا أن ااه ةرميعصلا١ هم اكلا هش اساماب تدارتتلا بز عريس
 انماو دصاخ ةدطد»_'رب) قد رط :رهرس ا رعارب» نع علل + رح هروام أنه

 وسلا لع اتم .ييصص شر أنعلا تعا اهيلعد هثع قرطلا مص! نم
 . | فشلا انيدريرجتبالاقد حو انثرح ٌماحفإن ا لاق
 ىله نع طلاصنرب زيواسح ش دح حلاصنب هس بع ظلصرب» انئرحالاقد
 ٠ | تققيص لا انومؤد كاد هفيوق ذ سابعنب نع هطول نبا
 تيقرصملا نيش انا ىذالاورزملا نه ةريطم ابوذأتي نوما
 ةياطاعزاملال «طنخل عزو .ةسين هلم مخ قو هللا اج
 اربخؤلذابكرتن اكهننو١ لج زيشنام اطع و نلغاسولق
 ماير موه عرطش اجاحأذينح هدومحرب مث هيلاادونوشي مباشم
 تيلعاولملل يد دارا مب لها هلغ داطيشلاتاوطخ. . جرحرلاف
 أف الام ارضي عزت نا .ثحليمل اب لني ىذا فيضلا ليبلا نبا

 أملا



 ىمعلإإ د مرجارطرت كرش ةَْسْح موكث ل سد رتغاط سن دورح أغا

 : سما اونضفلوا روس ملاح كجرحلا ركتشع.ال .لكلاوما ف ثيبتماال أم
 1 ش منو دون الو سأمن رس 2ليكس هيف قالرصلا مضدرعلاو عامجلا

 ثاغعلا عوج نود كيم كيفوتم هم مله سيل اراص رج اوم ميلع |
 ا هب متفرع متنا اوربتخما اولتماو لربه ةزع اصظعاشا اريبك ابوح

 نهوربرمت .تنفواضح الد ايو الو ايل و كرسي ل رم هل وراك اهالص |١
 ددبانع تاهاسنربع تانصحخ هةعسالوط جدز تا ذلكتأانصخلااد
 ظ صحا اذاث «كاخلا ثارحا تا ودالد هسالعلاو سلا. ىاورسع

 ' تاسطم تأتناك الها نوماوق ةرصعمملاوه انزل تنل خرجا 1

 ْ فزلا بتياراجلو ماش هنيبو كيب ىزاا فرعل)_ىدراجلاو
 3 ىزااوللخ قشر ؛بنجلاب بحاصلاو اش هتيبد كانيب سئل
 تاولاةظقنلا اريقن كرشلا لا ةاؤبارطج غوزلا قشلا و
 ا نيك | يضسايإرس اصعغتاّش تبدلاو هشنل لها سال ىلوأو ةاوماربط

 | ْ لها يرطلا ىو تاض ٌترصَح .مهقدا ارا اظفح اتبعد

 ظ : : أتيقرم قزرلد ةحسو ضرالا اصر نسل عاطل لرد
 ظ ةقلمماك اضن [نوشش هه نريد هما ول تيومحوت توملات اضورطم
 ١" 0 اهعاوصرت ول ةداهشساب يكنس اول ناد جدذ تاذرهالد م ىضال
 ١ عسااباغو» 2كماملا انزلاباهدوم نعي اناتبب ممله ماقد
 ا 47 رتل ىتجرختي هلكأ ةمارسلا ذ ةحاهمو ضو أهو مرحلهو مس هزحاأم
 ١ | يلا ةيزفملا . هنع تيب ام ىوتمتلاو مب تتءااهرملا وهوارعنكأ نش

 "ا كولا دراما تومد بشنللاب برضن ىلا ةدوقوملا» ترمتد_ونخيا ٠
 00 نخ ميسا لكأ أمد ةأشملا طنم ىلا ةأشلا طنا او ليجلا ثثىدرتن 0|

 | 2 لئتم 2 ننأ| هسع حارتلا مالزالا حور بد يحبذ تيكذامالا
 ١ 0 ْ ماسطو كراون لكم 0 لوعصلااد دوبملاو برزاكلا حراوجلا

 أ طه تلت هللا دري نمو لصف قرد اذ معابد .باتككلاوفوا ثييذلا| ٠
 1 ةلامبس اجاممحو عرش هلّش باتكلك لع نيا ادارملا أثيحا أثجممد :

 نعام كسالي ابونح تلولغم هاجر نينهؤملالعدإ ذ١ ةراسو
 لل اهرظن نيطنا ةسفح تططنا اذا ته ناره ربحي كال ةنرعمس ىلا |

 ىشنا تناكتناو «أسلثلا بو دن اجرلا هإكاذ هوجذاركذ ناكت اذ سهاخلا| ٠
 قرر مطل مماشا نم زوج اواكذ ةيكاسلا ماو ًامنادا اوعرج|

 أماو أيش اههلع نوليعزلو اربو ابل وزي الو أشملاهل انويلجيالو اربظابل |



0 

 يملا لاشبلاولبالاولتلا دوج مارحرجج ركتيحان يشن امم |

 لان ماجن اما انيلعرتمرف رتخلا هتاصواولاقو أهوعيس١ نطب ذر

 الو « أيل يلع رلجع وان عرب اره يحاول كت كداول هلو اذ ١ جالا رح
 ثاكاناو هند برش ضو :رهدلو ىعر ىج نمر توعنمبالو اربو ءل دوزتك

 '|[تثودعاش نو أنيد أضم أهشم عشب ارالعدم ةيحاصريل_رطوملا

 امور بصي نوهري نول نه انزودصو بوس جوسلبح !وكرت وضم الذ
 لكل ءنلتخم وها أميل وعيب تدوطرط, مالا اه متبسك يتحيرجج |

 بيضلاطسبلا م« مدااوطساب مضفن لست يحسم ءأش
 دمع أ: ابسح- ليلا ان يبلا ىنصو نا هلاد سئل نص حابصالا ىلا
 اهتورعتمصاللا لتغلاراصق ةِطاد داون نينا روهشاو م أياما

 ةرجالاض هانييحاف تيم : ةنياعهولرق ١ىصررع |وقرخت ضرالاد

 . |امهىظتلحا+ ارم احوتسم هشل١ اش ردو هيله لكد
 ممكوولن مهتسإمد سلا قالها سعبملا أياوملا. مهلا نمأهج_ولعأم
 : طز ر هير امرس اثيثح أشر اموادامؤ له ؟ضرعا ىرعص
 كءنيو اوردكاونع هدزحاوسا ضقا خذا قرطلا طارص
 (ىسا ارض رعت نطملا انأثوطلا كاد اع كرشب كاتملاد
 هورقوو هوم هكمّرع لدا نعاماوه انا كتل اره لا ثبدزملا
 كناك هانضد لبجلا أ دتفتن .تيرتهن» تسجمف اذ. انشلخ انمؤرسد
 جهل ناق دره غنا ماج نارطام نان ا «اناذ اتينا الل هيث رحال أيمتيبتجالاول ةرمللا تث اط اهم يطلا اههنعروح
  قملا نيب هذ قرد صدد مف اد أكزملا مو كوّسشويل كوتشي
 ممل ممتنإلو نم مهرج نم ميل كت .ىزلخ نع م. +رشف لطابلاو
 .| الو فتنتالد اوهمشيلا يطاومل اسيجتف اك توبهشم بوهاضد
 ل ابجل خللا تارانه ةداهسو ا عف نين ورحا ىجرت
 قرا ايهذا:ميلع ظلغاو لحالك نم ممس نذ) برسل الاخ مح
 كلل هبير ةمجر مل نكس هرانؤتسا لوسرلا تاولصو مع
 صعتوذ اط باوملا رهؤملا اوال تملا طحن م«ولك مطمن هنااا
 1 مشع ىلع مكاردا الو لوالارك يلا. ةداسسلا! ل قتسم اق رص مرد

 بولد نونشي ٌييزي بزي انواسني نوضرغت ام مصاع مها ششت



 قر ثوطخ . م6 تا

 0 شا اك كسا ىجلها عش ثول
 هيوم اا دينكم يحل اصلا موب الا

 اف 50 قكبمعرجال

 ا دهربع ا فنحض توص قبس و لي دم

 يي 2 هةملظعل ماركا اسلم نهتم اههلخ اهم
 - نهرلار بانعات ابوصمب تزيزحت تولصخع نيو
 يدداه متم اهاونص رح م<رملا كاالض نيكس مر
 جارة طاع منام ههارما نعم ولظنمي تككزلملا تأيشعم
 نساام نع هركد حرم_وط هلق أحل ' ةوسر اريل ١ ًءوس

 نمددو) 0 تاررارسا دا نيو ىئاشذ دافصالا تيري ظان
 بلو ني تويسم «|يح مولمم نوزوم مم ١ عيت تربوحووم نيس
 ىلا! جورلاب '"هطمات سئت ا عمصاذ ىتللضا قتبوعا
 داوم نوعررت ومس هئلتخملا ؛اوهالا احابمو باشلاٌةخد
 أحلا ناهصالل ةدؤح- لرتمت ئبغتت توهاخت ادوفاشت ىزاوج
 اة ساكت رف انتو وا ىو را يو ف 1

 زعم اهارش ًاتطلس اهفرتمأزرها هانيب هاتلاصق نمت
 ةزمخئيض ساهكبدضشو لمتال فتتولو ادآبع اماخر ل
 ظ اذضاك رجب ب تياوتساو قكتحال عما نضع نكن
 متيحأ) تاكأش اطونق اسؤب امهدذد ايوهز ليصن أسست 00

 طع خلا هانلصفهانقز أنومله]ىشم أسطق افسك
 مابا تزلاركعل ملاك مرا مهارعن دل منع ك انعؤمتال انفلاب نيصجولاب د مهصرتعت لبر وازرت باتك مق 1

 تلكم لهدأشح راجل واكدوم اكلبم أبوح 9 + د ا

 نييابجل يؤ لصلا كيبرخل مطق يرحل رب ذ اح كج ريع العاب |
 ايرس انرنع ره ةرجد ارا ضانانحج_ربرخب ريع ا يوس مىسخلا
 اناس أذطل |ضح ىئينتجا نقريهاو أيصع أمطار اج ىيعوه

 ادضالاع اكاخا واطاناومل اذار يع ىسحلاءانشلا العقدصأ
 | توسنلت ىلاممساطنا العطش ”آوعاممىخ انا مهزنت اثاعا| ٠

 4 له أىظعاد) د1 الرع أشاطع !درو اجرلاذ
 .وط هرمس ١و كر |يلا_رسرتمملاداول اب هط اوضازكر اهرغ

- 



 مرنم

 بروللا

 ناقرملا

 كانو ابهلاحأ ريس ريع ارحا (نملعربظا ول ىذ [بميخا داكأ| ٠
 ىلخ ,تاخوتزك طع ابطبت اشتالو ارابتخا كانرتخا أنوف
 لتنال هزكسمو /نشسو درجطمو روك هاله مث هجوز قوثبزكا
 نامهاب هيب ش اطعولسلا مكلف ركس» رجاح ران طنيال
 تلقا تلظ انرماب انكلع قشس_ىهرتف .اويظتؤل اونطت هلو
 دراستي ادوضأختني " افش س!اؤ هيرو معلا ذ هنف ا

 تعش هيبار [تما ايداو اجرع هيف تابثال اذصفص ايوتماعاق
 | فاخيدلاف_ تلذ هىجرلا تنعو_ؤتملا توصلا أسمه تركس تاوصام |

 ورع درع ثارو د كاف [أالا ت ائيس خ دازف لظي نا انظ
 نظخ اماطح !ذ1نج انّيكربو اهلها صتتنن ايؤارطا نءأرصقنن
 فرس برج. مباصا ىزل١ بازملا عفضلأب نل ى) ميلعميكتزرل نا

 اورهو هسلعل غارب كتم هفطع واذ نصح جد(. ا باكا

 ْ صو بيلا نسال و سازل) واح نم ممارحا مضو مّتهت اومملا
 لئاسلإرتمملا ففعتملا خاملا طمع اكسنم كا ذىخمد راضظال
 نبونمارللا ثوكمطس ابوطس هشيرح هتيلما ؤشرج_ؤمتا ذا
 تابه تيزلاوه زهرلاب تيثث ابوكاس بومئاخ ومس اخ
 احداجو م«ناكو أضعارشم حتت ىرتت هرعدرم تابض
 ورش انورهارهاس وردت ترصكش تونيعتكسم ةدورءاجيإ
 تول داع يلا نع هبوكانمل طارصلل :رغ |رجف نولومتو تيبل لوح
 سسارلل تأدصحلا ةومرب.ر ولا ثوس اع نوللك اهون نكت ادجرتعس
 نمدر اهل بخرراخى رت ) نيلومبلالا تاتنيذ تيدسالو | ذات وا ب كوم ا للا الرو ال اوض' اتش ماسح مهند منال ل“ اياد ىرتها اهكزام
 يهشي اى نلالضنملا ةبمرالا ىلواربغ ًاهجوزل لا أهرعشسو اهرخخد
 ] ىعض هيدا لام نضيهؤت او ة[ بحط معنا اح سصمف جطعيو] اننخل

 ىداه تامسارؤد انزلا ءامملا كاما مك ايتف مست اكن نم منع
 :ةلتنلل مضوم ةاىشكحرهؤملا بلك خهاره عين لشم تاريسلا له ١
 هب تكا ىلتب همس اب ركذيو رجزكت مدت سجاسملا توب م
 2تىبشت صعلا ةالص لاصالاو 5 ايلا ةؤلامصق لشلاب لصي مسد
 ٠ اليو ايوث تن اأكرتلا مالسملا هيَّتم كح جدن يقيس طرا
 . [اهساريساضنش أك اد انكاس قارججلا ءاملا !روننم ءابه ىله لوب



 نايل انركر دا هل نإ ]يللا ف عيش رتأخ رم جولخر امها يللا لسج
 ةعاطلاب انوه ثونحؤملا_نجلادابع ليلا انكر دار ألا هوا
 لبجلاك دوطلاك رمشنلا مكئاا رك و اعدالول مضاوتلاو فاطعلاو
 نبد نيلوالقلخ وك ا توران ءركلمل فرط ميد اومحاوبككذ

 دابلا هضينلا ةكبالا نيئذاح ثيهرت .ةشيس ميله تيلوإل
 دعوا سرق كريد للا تيونعوتجي ىنمل لك ذر ومس (سداق لك ذس لذحلا |

 مكشاصم مرن ااط_رطرالاو ءامسلا ذ ةيطخز كيلا «الحل جرع ىئلمجا | .

 ذاراثح مهلا |

 ام غاص نبرح د وخد دي توعيه برو فدر مل* باغ ملغ كمدا
 وشل امنادارهرس باهر ةوذج صصتلا محل نشت١ همملاق ماج
 توه ١ مأشملا فرط ضرإلا ودا ادزك اتا ةبوعنصت نوتلخمد لّمْست

 د ارعرسخةريكش الرس |نلا كرضرعاضتالو جوس ةدوعدصي نسا
 انكي كن يض دداطرش لا/وزعلا كلرطكأذا كاوجوب منع موتنا ده
 مكوليشتسا مكوتلس اهؤولبو اهجانتساؤ |ينيلا بئاصم اهدا) بازملا

 ارغ الومج_رضئارملا ثن امد مهلع نطلسبل م كانيزننل ضكرت جرت ١
 كدرشلا مرملإ] مس هاصع ماسح هطرالا_ضرإلا رتباد ههارم
 ئاد ةأجالذ توالؤ_مضاتلا حاتنلا ىلج عْرذ كارد طلح

 ءادا هفرب حملاصلإ ملاو هسيركذ بيطلا ماكلا م) ئبكذ شوانلا

 لدو ةرسح | يعا بموملا ةازئلاربظىلعركزلا دلجلا يطق ضئارتلا
 كم اجا ىلتملا تموعتسملا قيتتعلا قزحلا لصا مجرما ةموحسلاك | .

 انما مدحلا طسو مدخل ؛آوسرلا مهورهاذ ابوحرد ثوبك اذ ىتوتعل ١

 هلميطس ملك ايه ول قدص ناسل تيخإلاؤ هيلع انكرتو !ودجي
 ه أنما هأكذ لذ معرصرإت للملا ىجسل ١ هىم ملاد همدلها

 دارفنيجرسإ_رصانم نيحتالو نريلضم نيش أب لحاسلا آمل أ
 بازملا انطق دادنت 'ءامسلا بابسالذ اومترملذ ضرخم قرلتحلا

 نف هتئلا داضإلاو ةوعلا ىديالارل و١ 0

 فاسع تابوتمعمارت١ نيجاوذارع نع فرطلاتزصات تيبلا
 تي وملا ثيوحاسلا لم دولت بازعلل *ره اولا جافا سرتم لا
 بايت لاح باد أنذلاو ةسسلا لوطلا ىذ تسرمملا نينسحللا
 ثانوي اذوقو نكاورم ملا ثوب ههاشب دن لوودحو نفوعدا دار
 شكزاراو بهزملا اؤرخزو_جريرلا جراعم نيقيطم نينرشم نيكل.



 تكول

 كبت

 ملعواسذ لعلعس هَّّض) رس ةوفت ورا يوشك تورك فرش

 هسا ودي نياوهردلال .سعم رس١ هذ مكر مانكم نا امذ

 | لوع مس ناوه اوسسحالو ةنسلاو بانك فراخ اواؤمتدل هاوسرو

 قرلش نبل لاوط تاتساب تلتفت حرم محرك ل بجلا تعؤملا
 ىهاس رعد _تمورأترملا نعل بوصازللا تق قنعلا ورع ليرولا لبحم

 ةعموص ادوءان برمج. طهذج وتخي ثودايت ميلالضو.
 ديدان تملا .ةوتبهياب هتوتن هركرب تمطل تكن
 امو ةنيبج_دريكات كزكروج نويحلاروجملا .اول د ابؤنذ
 بمر بز( مثات تهضدي نوعي مهانضفام مهانتلا
 قغا نسر ظره ةرهوذ تنوطلسملا توطيسملا توملا نؤمملا
 اهها) تودهأس ةممتعلا مون ءامسا نم ةقزالا ىضراورطعا ىئقاو
 ةصحأ) < 0 مانال_ قاس لع تن امرشلاو ضر لعطسبنيام 0

 ةمهن ىأن نأ نكت ابر لا سا عيزلا ةضختراحيرلاو نبشلا

 ["اركااولزليلا وذ نجاخ خذس لسرت جرم ناتلاصلاخ جياه ه١
 دلو هدأمعل هده هد يعوا نه مكل خرطنسم ءايريكلاو ةرظعلا5ذ

 د أملا نمل ظ وس ىاطلس ره يوجر متل ميو تال لش ههام

 ناتخلضن نينه ْنْدَي سؤطي نام ئجو راثلاداخد ساو
 | يقاس وتلا نين نيدرتم سلا جلا ى طخ طر تاتضاف
 دل ةتخاد مال اههلخن اهأريش ةحار حين ثيببسام نيلبب دم

 | نال هنيرتغي ناسمب نيتايالو انونتنيف انيلع مطلستول اورتك
 سجلت ازعل غوكو مهسل ها ملتأق مهدالاربغ نعجايزاب
 بكل كام هيجي اجعل لسحي هاوس امو !وقرصن|ومنْذاو. نحل

 ىل نهدي :رهزتول ار[ سيف قرئت نيمع ةزحاطو اينيلاؤ
 قاسزعئ شلك ود منعا مرطسوا مولظ ممز (هوصخيريي مهب رصخرت

 م- هزم مهنم موظكع ةممشلا ممول لوحلا م مطقملا هيد لشملمالاوه
 لوا هظفاحهبعاو لكلا ئيط تؤ نفني تانوتلزيل موله

 ل تل ادولملا جداملا ىذ ناثلا لها دي ص ريإسع تنقيا تننظ

 فاخنالف ”يدكو. عساو هلْض أسر دخن ةةنلتةعاجاجل اةرطذابس
 اليبمابشك م كيو مكدانذ انينررلب عاتت جاررست اعدم

 ٠ | ةيدرتتبل حاولا دي رش سع مودي ايش اليبو لياسا لعل |
 ا فقاسلاد ثاسلا تفتلاو مملمعا اد رم | هانس هانارفاذاذ

 نحا

 هي يسلم دس هج

 وجووجووجب .-ب



 ةلشلاب ةرسلاَىملتخ ةرنح) مأيا س مودرلداد ايلا مانام ميهخنأ
 ًاةيضاسع ايلساذ !ريطتسم ناولال ةزلتخم جاشما داب ىدسإ ..

 أتوذ تافرشم تازماش لابجومادر انكات انك الدوط اريرطت
 اذاذلا أيصتم جاهم .باععسا تلصمملا تيم اجاخو اجارس ايويع
 لهاز بعرك اهزتتماز أم مهلا ايخاد اقاذو <ازج هىمعجت
 ةةدارلا هساالارلاال اماوصا اكو |ةلخ كت دلملا لع! 'رم ثاله حورلا
 طع اها اهركمس هامجلا عْفاحلا ةفئاخ ةنجدو هطاشلا ةزغنلا
 قه ةرطسح طولا ر الا اخف تلا امض هلتك ةرهس لظا
  نزغمج ذارضم ترخ نبدا رسعسع ثري ترركلا تولت تنك
 دىدولا ةدكرسب ابوعوت ثحس وحي الحلا نييلع شعب تركحب
 !نيفته ىوحا اهلها شن لطابلا لزحلاب ج)ضكدوتلا بيبحلا
 ' | ةيتلاوود ءامسإ رم ةعراتلا د يق احلاو ةخاصلاو ههجاطلاو هبش|خلا , سلا تواصل ا ىل صان مدادحو بد مسار ذو .كلرشلا نم ىف زم
 ممس داصملابل نأ جنطيسم فارما قراعو نان نر عرض
 .اهاط ىلا اذاضلل نيرخلا ه1 فيكواو ابيدشاج ىريد
 . | أخيل اهاشع ناذهالو ىشملاو ريحان اهإومتو اهيا بمرلاخ اهم
 أهو ككزتاه كامو كابر كع دوام بهذ يم هيعبات نجح رم
 نمدلا كورع كناش مموزل مفذلإب١ اعْرلا ,بصن اذ كاضخد١
 مجرحلا سامعن !ظفل ا: له قلذإإ اشاد هددوس غلك ديلا
 بغعويس مل ناووخنو هت ةرمم اهريشم ذر ماحف!نءاو نمرح ذرب ١
 ةسكنت مانا عاهد هما :كلص :لجلع توالوك ثارسلا سرع

 انيرح اح فإن با لاق هنع كآيضلا  زيش نعاهتعس ساورل' نها ١
 نع ثرحر يرحم اد حج ثراحلا نب بايم انشرح دعم ىلا نماأ ٠

 ن١ نع ملأ يضلل رع لقورم ىب رع راع نرش انأشا بايختملا
 قاذلا لاك تيملاملا برههسركشلا لا سما اًضه موق سابعأ
 ويعلو ىعاطب نولمدو كلرشلا بروم نيزلا نينمؤملا نيقتملا هلك|

 ١مم اهلعلا بادو عوتشملاو مو علاملاو دويتسلاو عركرلا ماما ةذلاصلا
 مسا نوفرحيو .امول هبي نون مجوع لاكن ميلا بازع قانن_ررم
 (سالمملا اهأشا ١دارن١ نطملا نيصك مهرنك ميا عط لامجلا
 تنولطي مهنا اوطلخت اوسملا» ةشيدملا حس ارئعر سيمت

 تن اهرىطن» مرق زجر لاازهاولوق_هطح ارازقد هدرصب

 نأشإلا

 ا ءانلا

 َّة

 . كلر داخالا



 .٠ ميباع ةوتصالاك# تيليل ذ نيكس اخس دوطنسيلف تشي ملاعد ل ابجلا
 امد عركنت ةظعومد مهمه اويمب ني يلا أهطلخامو مهدي نزح أب لي
 ىجحئسع اناكوزلا مما سرتلا حفرب مب كسرلا اه مكيلعم» ًّض
 نيد ةخببص كتيبلا سأسا دعإوتلا تبوعيطم نون اا نوملا مب
 | ةفضاطري ملم ماضحل تل ١ توزحؤي طعرظنم انرصصاذمتا انوجات١
 1| هني لسا طشلاب عينصكب أرك |ميحخاك ةعاطلا ماسلا
 مكز اوفعضنال اونبعالو ابوفالع تبين أبرم اوه هاويزللا
 ان | ام»ا» بنكاانيرع مهةنسملاب أيل تحمس ممس» نولومي ممسربلع
 |مكرحا لاق مهلمنا يف تحرق اهرئدبلا مرمنعلا مهوكربزعو لقوم
 ةطصارانك نيمجاموف نيم اسمب تيزي يتجت ممنتفا كت ل مث
 بو,ُسرعد ةطجبا ه] سل ىزلادارخلا]لملا اولظنال اونضعت ا عادم
 و مرص) مزحو نرحب مود اهزةت كالاهرتم توني
 تلج اور, رم أيبرماد لضم ١ ىنعاازخ اهابتش اهاسر
 الا ىداولا ْئطاَس اينردلا عودملاب ارضد اذ أقر سرملا مكبلا تقف
 ثبودزبكم رك ثوكذؤد ىلا دسجلا ةمزالاو بارما لالا ةمذالد
 0 نيسملا هيتشلا ةمزنع أ ضرع اضّملا تسبرلا كلذ
 دوا ةزينلل اناا غ بزرسإل تاراشمو) لبجلا لير « اهم
 مهيضش هدا لع اط |وكرت هانث ومما ةاهبلا هلع نيل ماعلا طال

 تصر ىزعلا لها انقر نعمل مهن دب مهالاخب هتغاركو مجاوخ امم مكر

 قشامتضغام يرش نزع بولت وشفي عاش ةظلغ عاج
 | تقبس تح نبوزحكرت ةدورظن او ىللا اوضمم ىلا اوضقلا ركيلع
 | الو هس ةعاطر بيتم اناكشيحا بزر اههي'اي اجرقتستل د
 . | تاكو هنيتءاب# كي ثره اومشإلو اوثعتالو قلع تئتلد
 كله سرسلا شرعلا لع ت'ايه ترّعاو ةرؤمم اهؤرقب
 ًةاهسلا لولا بازملا نم ةيضاملا دوزملا باصاآه ثولشلا وعد
 فيوكىلع ةوارملاو نكمل دي ىلم لاجلا دي دش هينزلامل ادرسملا

 عنا لا يبس ل ضار أمم !لضإ ىلا كابر حداد مهلا نم رصتعم | |
 سماد ثالعالا نيب ىلطا الايس نيذ نيب متباد انايعوا يش ةبأ
 ممل أضنخالو !ديوشم !رجال ا قرط ضنخملا»و تفانغلا يبد
 ءامظنو) ىدتجيئطد لج طنب أيرط اينجابطي كيذا
 يعمد خرا تاذ معترملا د اكملا ةردرمّدوَح هلربصيرل شطمخال
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 :يماخ ةجر رك كيلا تهزع اندر مغ مد مسا نضضهاطءأامإ

 قياطدرج شساأسب نسب باوث يح هلذ يشي لع امداغ طقسا 1
 ا نهجويس | ع نول وسم نا موسحلا مه مهبوعكو ناثلا قنرط محلا طارص ١

 وس ميلموهو امور هيتس در سعه وضاع ةدعرص ننال كال ظ
 أ

 ١ ْ تسب نيإشم حريمطرم . تندب تاصذ ع هيصاولاو ايشنهأ

 ا ماعلا كمل. اينراارخ باص عفن اكئيتيا) تفضي الو تشذأ
 ُ 000 مجامكحلا «أشيامىلع داشملا يزعل لهاأشلا نميمملا كرشملا

 ١ فبعض يلكر سجس قمضروطك رم مايقلخغ نم شخ دارداملا |[

 |١ طم توما نيتملا أنات١ همظعر هوا ال ١ ار اكو هس نوح ل ا

 هائله مكاعاتم مدس نش الاثو اثرلا“ ىحاو ىس و اجرتا لاتختأ

 فاشل ني ركبود لاك )صف صوعنم :نورم اهابتض اهاسو ظ

 تارتلا بيزعرلع جاجتحاما !ريثك نيب انملاد ةبايصلا نع ءاحرش |.
 00000 ولع ملل لع ةعاجركت ١و شداد هإكشمو

 بنلغمشل ا مف جيخندا لوجين ى اولا ثارعلا كاصارعششلا يلمح نإذ

 سا بدن سااا
 رعلا م بدرخلا ضرملا ثارت أندرالد تارتلا الص ارستساانلمج| ٠
 فيعن أس لاقو ًامرعات ارق هانلمجأنا لاق اكن هدا ثال شل ا 34

 باني فخ ذاف برعم اود درع! س أيهزبا لاو تنيبه
 1 ”ثود [:سئلاذ أمن اوهدىلا انسحر برعلا خلد هسارل نبا ىذلا طاتلا

 ف ىضاساد لاو سافر يسيطر رس 2

 لاكو بزصلا دب درت: ن اؤرعشمل هوست هدارتلا ب طنخأ
 يصنع نعنلادبعنب نيصح ع مشهانامرلئاضنذدوبعبا|
 تماما نعل حاسد هد اكن ا سمعت! رع هيك نس هس اريك نب | ١

 فيس لع سشلا ١ هش بت ظ ْ

 لباسم ماع هامور اه بهواو كلا ذ :رهار يشرك س ابعد عادم ظ

 بقول ب امك ىر ابنالانب ا اههشم جرحا دقو قريزال١ تب خان 0

 ةخادانتستل اا يا نيكل فزرمشلا د ٠ْ

 ونا تاعياو: م ممتازه اسلم ب ييعمس دعما.
 انانبا_عزاريشلا مس: دبع نىنعمتوباانابا لكاسعنب مس اتعلا لع ؛

 اهرب ريعس نب نجل عوبا اذ اش ١ قارعل ا محسن صحم ضلغمل ارنا : |

 ل مصاالبع سموه انانا ناذاش نيرلعو» أتانا فتاىنا



 ١ فسرعان ش١ ىبسلطلا١ تن أد فورعملا [ةركه نب رهن ل عنب 5

 عدرذ تيؤنع هيبعرل ثبوعان ابنا يم يدلل ل جتا
 فيمس ىفاثب ديعسأ: اا كلا ١ نر نع بادن ىيعان أش

 تثتساربغ أدب لاذ هيبا زهره نب لكمافا نب مودا نرعو جحرتخالا

 نيسعت عرولا سن سانلا هفنكا لق دردكلا شخير سل اج سارع 8
 ىزالارهلل ان مترموعنب ةررغل قر زول ضان لاقذ تارقلا |

 سدزانا لاقت هرلاام مذ مدل لع ال اج ثإرعلإريسمعتمل اع ئرتخع

 رقداصم انضاتو اهافرتتلو لسا ف انكم أيش نع ع كلاش نا 0

 ثبالاتف نيبم_هرع نأسلب نارثلا لارا اغامسسا ناذ بزرعلا مدلاكنم ْ
 تيمإا نغ تف هس لوق نع فرخ ضان لاذ امكارب امع فاس سابع

 تلذ برعلا قرت ل هد لاك ٌفاكرلا_ولملا تجزعلاك تب نعل ينس نعو | '

 لريدوهر صرنا نبدي عتممس ام ملا

 درا داديوع عنخ لج اركي . موحدا ادور اؤاخل
 ةجاللةليس ةليسولا ل5 ل يسولاميلالوخس او هلو نع فريح لاق
 -ماضوفا ىنبعلا ةريزع تمم» اما ملاك كا ذ برعلا فرح لهو لاك

 ىنضخو دكت كو نخاين» ةلكر كيلا مخ لاحررلا نا
 جابرملاو ئيرلا ةئرشلا ل5 اهانو دعرتسلو نع ةزرجت اا

 تايوسأبا توم» أها منلاك ثالذ برعلا فرن هو لاق ىو رطلا١
 لروسوهو تلطملا يعني ثيراحلان با 5

 "د كقيلاو قرضل اذ هوغاملا_قطقتمل

 لغو لا5 هغالبو هدضنلاك همصدورمتا اذا ١ ل واع اط رجح اا

 | ,. .طضرعأ شل تعمسام١ ملاك 01 ياا

 أي تيل ىصغ ه6 توات ؛اسااطسو تشماعاذ١

 | بغخعلا ثرتل هد ل5 لالا _رشرلا ل5 أشمرو هل قاع اهربخا لاق
 لسير عاملا تعمساما من5 كلذ

 ١ كيال شرم الاول اربخو ىتسرب رواهلاطريخمىبشرت
 لارس ا . بيك ؤاخاشا» انّملخرَمل ىامت لوف نع فرعخ- ال5

 عسر نب لنيل تعمساح١ مهلاق كلذ برعلا فرح لهو لاك ةهاكتسو

 ارت سلا راك انف ما َدَيرا تيكب الل هنيعاي لوسوهو

 فرياهو لاك ةونعلا انسلا لاق مثرب انس داك هلوٌةنع انرخالا5
 شي يراد تيدا يمس ايد تصءاما - 15 ملاذ برعلا



 لهد لاق ثراوعالا مهد لولا ناو لاق مرفحد هلق رجالات 5
 لودر ع أشللا تحمس اها مثلا كلذ برعلا فرح

 نع !تممسأعا لاك هلالذ برعلا فرع له دل اك ىمثد ارح عرش نم 1 ١

 سجس ابامو ضِش تضراكرسللا اذا اًماولحر تأد كوسا

 لظلا جاد 2207 7 ا ىعرب

 لاحم ةمزإ نزكأب تلبسي رهو الولا دوخ
 لاةأنرن نحس سةر هميم صم

 2 00 0 ل
 ةيعزرب نالام تمعساما مهن لات الذ برعلا فرس لهو لاك كلام د
 ا ةريطبعلارضرا نع تنك تاو تت ماوكالإ رسب نعل لوم

 ترعباهو ل ا5 ىنحلا نعاسوجم اذوعلهلا5 لموش هلوقع رح لاق
 لوي ىرج نل'نرد مدد١ ىبع تحمس اما مهن لاق ملإ ذ برعل ١

 ارموش شم لام رهو مزة سؤ داطشا ؤأتءاذا
 يملا يرش: لهم لاق انهءايلل لاك ضانملا اهء اجت اذ هلو نع فرخ لاق
 7 تاجر ناسح تىم» اها مه لات ثالذ

 لبجلا جملا مكان 'احئأك ار ا

 فرخبزهو لاك سلجلا يدانلا لات اير ل هلو :رع قرمخت لاق

 وعسل تمس أها يه لاك كلذ برعلا

 (بو ١ ان ١الاريس مود و من شو تاعازم جوي تاجولر

 ١ طم ورلاو ام ا افنر ولغات منع موا

 ,-ةييرع اشلا تممساما مشل5 تكالذ برمل 'فرحن لهد لاك
 ثاشثاما نم ميركل ير! ره ..اولو ةارعل جلا لعنء اك

 تكيوصت ش | لشلا تحبس أها من ا5 هلل ذ برعلا فره لهو ل5 ىوتسملا

 أفصتصداع نذ اكوطر امم يد امش ان اوذنقول « ايبهش ةدومامب

 اههقرخرللا_ضتالو مهد اظن ال كاناو هلو اجرح لاق

 لذ برعلا رمل هو لاق حامصيل لاك راىخرل ممتنع فرحا لاق
 ٠ ٍعأشما لو تعمساما مهلا

 دا قت ةرعاص هلاضدراملا نكد رب مي واعم فن تاك

 هحصل للعلا ا اقضنصاعات اهيينذ نيل م13



 اة اا ماس لا ىرذذ ازتالو هلق نع حر الات
 ' لوم صاشلا للف تعمساما مالا ثال ذبرحلا فرحت

 . ليبس لك را كاجفلاؤب لزا ملو توام لمحو ىلا«
 طع ا منع ى مل ١ ماّملالاق سمحملاو غناّمل ا هو نع فرض ١ لاك

 منا لاذ برحا فره لهد_ل(5 باونالا صرتعن ىلا شئملاو

 لومي نعأكرللا لوو تعصم اها

 كزيلاو ةحامملا رياح ادعو مرتع اج وح مي ثكم رع
 لاقرب ورصجلاب ديشمل اق بنيشجرصقو هلو اعنف ا لاق
 1 ١ لود س ز نب رع تحم# اه ملأت نإ ذ برعلا فرعه ل هو

 و ىلذ 0 م ذ قرعطلاف اسلكه للجو |مرم ه داش

 ماهم بمللا ظاوشللا لاق ظاوش هلزفننع اهربخا لاق
 لي لب رنا لزق تيلعس انا مهلا 0 ا هل

 ظ طاوشلا بها بئاد خد نيككهاربك ب يشي قظي لوم |
 ل15 اىدعسو اوُراف لا3 تؤسؤملا حلذ 'نذ هلو ربح لاق
 بود هعسر نب ىبرل لود تعم ادا مي لاك علل ذ برعا ١ نرخ لهو

 لعن اك مذارملو  ىلكش انتكانا لمعاف

 لهولاة ىوتس لاذ ءاشي ص نص دي ند هوو رع رخا لة |
 لومي تبان اناسح لوو تممس اما مشل اق ثلل ذ ببرعل١ فرد

 لزئذا ضب يبربجاو ني١ مهلا شما ومس لاجرب
 هييجلال عزل ناخرل اوه لاق ساخمو هلوّق رع فرحا لاك

 ّ نع اشلا لوو تعمس اما مدل لل ذ برعل ١ ثري هد لاق

 | اسامي هالمعملا طيلملا جإرس ؟وطك”ىضي
 5 أرملا امو لجل ”آمطواتحلا لاق جاشع١ هلو قع فريح لاق |
 تلو تممءام» مهلاق ثلل ذ برحل١ فرعد لهو لاك 0 ا

 ميس هطلاخإضملا لاخ هن نيقوملاو شلرلا فاك بيو ل١
 لاذبرعل  نشلضد لاق هظاملا نات أوحد هلق اافرجح لاق

 ا ب ص سس
 مذ ةعإر نع ةئيدملا مرق لحاو ىنعاكى ومسح تنكر

 ا عبو دحاس ين ١مل ع افرح لاق
 تس يدعو تممساحا مهنل 6 ثارذ برم فرش هد لاق
 | دوال مل احلا اوانق | داع تيل داع مونى هد



 ةاااو ا مهارظات 3 نبق ظ
 ا ةيهاركالو تن اه ىسللاق لوءابخال هلو ئفرخي لقا

 أ ا ء سالو د كا ذ برعلا فرش هد لاق انس ١

 1 : أحلم ابهنم مرنملا تيئعس 3 اهفلوع ال تبرك اكتر نسكئلا 1

 4 : لهد لاك هاشم رق أت لاك رشا اذ يشل او لون رشا كلا 86

 2 0 ممن لاك كلذ برعلا نرشن 3

 ١ أقساو نجي تاتثوتس. امن اتن اكروات اننا
 ١ اهب هن ةرخنمرل بوقانالت اني نورداخأ هن هد هلق نعفربخانأق |
 ظ : : سز تي عدعل وو تىمس احا ضلك كتالذ برعلا فرش ]هو لاك ١

 ّ ناعسانللاب تومان ليهو ..نكله امانا اخ ناس

 ظ (5 ةعساولا رض ارحلاكلا5 فاوحلاكانحو هلق نع فربخا لات
 ا 0 مفرط وق تحمس أها مخل اك ثلاذ برعلا فرن ل هد

 | ضرما وا فامصو ىرتل  ةعرتم تل داوجلاك 7

 لاك أنزلاورونه' لاك نصرم »لف عاللا عطيت ملرق نع فرمخ لاق ' ظ

  ىعالا لوو تحمس 0 ا |

 صر هؤدرلت صرسيل هاج _رضإم جرت ظنذاح 1
 تزهو راك قزلملالاق ببزال نيط ع هلو نع نربخا لاك
 1 1 هئبانلا لوق تعمس اها يدلك تالذ برحا١
 1 . بتال مر ل طويتعالو هاجر الراجل نويسالذ |

 0 نحزهم لاذ لاش ىم اشم لاك | داش) «لوقنعةريخالاك | ٠
 0 ةعيبر ارب درب لوق تحمس أها مهلك كلذ برع

 ١) 1 لف ءاشامتزلل ميم هل ٌفِسالف هللا مح

 ِ - ماك ةأسنلاو ملل طلال 65 مرج عاب ىشللا ملروو نع اهرتحا لاك

 0 : نعأشلال وو تىمس اها منو كلذب حلا ذرشزهد | ٠

 0 ل . ال هادا دأض ءاع ايش. بل ىناسقال جداكملا كالا ْ

 ا ْ نحنزهد لاو ازهلا طي لاق انطقامبرخم هلق عر حلت | ْ

 ىلع لوو تممساحا مضنلاك كلذ برصلا| ٠
 ش لطي و طولت )طعم حجب هميم د نايعملاكازملا الد 1

 تمولسملاو داوسلا ء|لا لاق اجونسسه ٍءاح م هوو نعافرح ا ك3

 ةلبعنب عرج وق ثممحاما يخلق كر برملا نرتب هدلاق روصملا |
 | دله ةوطرنع منلالج هو ةءسرررلا داكزعا



 ريش رمي أيش رجيال ىذا لاقسّصنلا سنن ابل مل نق نع نيرمخا لاق
 مقرطلوق تعمم اها مشن اق نال ذ برعل' فرن لهو لاق لاحلا

 : بشضرواجراجو فتفصضلاو مّكرملا ايا هاش ,

 مءااؤرد زهد نات ايراجإرثكل اق اق 1 هلو نع فرخ لاك
 50 ناك كلذ

 أّرغاهر بجاه. تداحتبنلاك .اهرفارح أ نتلهرس دارك ئرت
 مثع ثردتعي نأن نم ةزمشس لاك نسق باهشد هلو نع اهربخا لاق
 ١ مقرطل وو تىمس اما مهلا كالذ برحلا ترعب هو لاك

 ىنقلا هع كى دارس دو د فدا ٌّتِف فارع

 فرسه ل5 ميجولا بل الا لاك مهلا فا لع هلق اععاهربخا لاق

 عادلا لوو تسمم اها ينل ثنلذ بمرعل |١
 ٠ ملم ملذاول ليلا تنهيو ىلا ]م الخ ناكئع م ان

 اينالران ]ع انمي لاق مهداشالعانفقد جاسر
 .ء ا كال ذ برعلا فرح لهو لاك انشا

 قولد عصلا تا لاهتحاد أنريع نمر ترق مودي دي
 ناتلا ىدرتو تاعا ذا لاق ىدرت اذا هلة ئعئرخ لاق
 سس ثي_عرعل وو تعمس اما لاق كلذ بلا نر هد

 .اديمتاالماينرملاةرهد ىّدَرتف ةّيمدشن طخ
 فرطبطهو لاق هسسل ارنهل لاق سنو تانمن ذه لّونع خرجنا
 هعمربنب نيل وق تحمس اما مهن لاك كلذ برعلا

 أه اكرام أهنودا 5 يري أنهم تريياذ_ؤكأبب تكدم

 ذبل نطله ولك وفاق مان أ بهضو هل وو نع جرجا لاق
 همر نب دربال تممساها ملا

 0 مانالا اره ئجرداصع امن اذ نام مانيلا ناف

 هني مننا لاق بوحيارل ان نا مل ظنعنرحلا_ك8 كتولخلاىج
 ”لالو5 تعمس اه) ضنلاك كلذ برصلا ترخ لهو لاك هشبملا

 ١ ا هاوضو ب الاكل ةرملا اهو

 ١) ([0اىليمتال ناحل لاق اولوش ال هادا كلذ هلق عزرا لاق
 ْ نع أشلا لوو ثعمس اما مهلا ثالذ برعل فرن لفن د

 . تناول اخاولاعد ىلا كيف اىجرطاد ههلوسرانصتتانا



 تاصلا را نب ةمعا لوو تعمس أما مهل مال 1

 ميلا اوه مىشلا كيو لهب اهلى يل تافالا صرت |[
 بلا فرش هد لاك مكولتلمن لاك مكىسنك ذا هلؤيعنيحللا
 ١ سعاشملا لوو تحمساما مهلا كالذ

 00 *رهم مب نش له يسم_ةالك لا انهو

 0 أترحب_ؤهلاق ادنفلا اهرإ وق نع ريحا

 ناس ذب ةطان ل وق تءمس اما مه لاق كال ذ برعلا
 هزت لدرمتنت) نيعشدو امش تمععز ام وؤملات ه وسل
 نرشرهر ل5 ةيصرلا ةلمملاوروجلا لاق اقدح لق رع نرخآ لاق
 سز ب ورعلو تمصس اها متلاق تيد تبخل

 أفنج هنت اياف نينا ! امئاوحا ةشاشهابك ماو .

 :اضلاويض للا اماما لاق ,رطلاو ٍءاسارلاب هل ون ع نفرح لاق
 ليز لو تحمس اما مثل اذ نيذ برعلا ثرشل هو لاق برجلا

 لاو ءاساملا نضل هوكي ميج مساوي زعل الانا
 فس ناب رجرلاو ديلاب ةراشإم لاق !نمرال هبل وتدعنرخ الق
 نعاشملا لوق تممساما مشل ثال ذ برعلا فرص لغو لاك

 مرو مرضرالا قامو هيلا ال نمر نجلا ؛اسلا قاه

 فرعلا 0 0 0 «ءاوس 2 ا

 نسال ساما لاق كلذ

 : لادم :لاحنغرج نمو .,وس اتيضاتن انيقالات
 لاك ءكلؤمملا مركوملا ملضسلال 3 ثووعنملا ثالثا هلو نع ربحا لاق
 صرالا ندع وو تعمساها مخلاق ثالد برحلا ىرخن ل هد

 طارطلا امن ذا ضانمكرت قحليحلاب مهطيااسحش ٠

 كالذ برعلا فرش ]هول ا(5 أنزل لد لاق مين م هكلوف نع فرحت لاق 1
 نع اشللا لو تحمس اه ] محلات 1

 عداكالا مي < دانا ضرع غدد ناك ةدان رلاجرلا ريعارت منذ و "

 اهو ل هحو كى طلال اك | دق ىلا ارطد لو رع ربحا لاق 0
 ساما لزق تعمسام١ هنلا5 كللذسرحلا| 1

 ثالخ برعلا فرت هد لاق أيد دمسل اك زان مرض رلرف نع اهرخا لاق



 ١ دهف سري ختلومود ىساجرم زو تلكرشل د

 لبيثلا نيلاع جاشلا اذا عصلا لاق للا برم هلو اعنرخا لات

 ىلاس ملا نبرييهر لذ تحمس اها من لاك ثالذ برعل١ فره هد ل5

 قالا ةراغلا مغ جرطي اي نكاسع الوودسم حلا جداا
رعلا كر لشد لاك بيصخل اق َقَراَخ هل نم اهربط- لاق ا

 فتئاد ب

 ترلصلا ىلا نب ةيما لو تمئمساما لاق |

 رافت نب اسارسا» ممل قولخال بهذ ليرل أد بوعي

 بمعلا ثرخ لهو لاق تورم نوم اقلك هلت عفر الاخ ١

 ديد رس لو تممس اما شلاق كيذ

 . كجاأم 570 0 شعوجرب هه اتاك ش

 بيرملا ثرخ لهو لاق ان ةظعلا6 ار حلق نع ربحا لاق
 ١ 7 رب ةرما١لوق تحمس اما مهل 5 كلل د

 ايجتاد 0 سالف انيرركللاو (مهنلاورمملا كن
 اك ضان ال لاق انا محلوق نعافرمخل لاك
 نأيب ذب ةطان لوف تحمس أما مهل كثالذاسرعلا فرع لش و

 د فزولل مين نحرمحأ» تناخو تؤشر بضخ د
 لكلات اناسللاب .رمطلا أك ةلط تيما مكوملس هلقاع فرحاد أك

  وىنعال لوو تعمسأد ١ مهن لات كلذ بارعلا فرك

 قالاسلبارطاخلاو مه عا _#ملاد ةحامسل او بصقلا ميش

 0 دنع هر لاق ىركاو هلو نع فرحا لاق
0 2 

 نمحَسانلاذ طورحلارشذي نمو هزم. ىركا م اللة طع
 آد برعلا رع لهو لاك الملا رولا لاق بسد كل ا اا

 ٠ ١ مىشلكنب رج لوف تحمس اما مهلا
 'ء سو و نمل ن !اه غلرمحا ةسععرل نإب ام لرجل

 فتره ل مهربة وزلا هلحا لاك همبجع رطخ لوف نع فرحا ل5

 .ةمسر نب هسا لوو تحمس اما مهن لاك تلا ذبرعل ١

 . لطارو لالض ماونمتيف ىرلا لواحيا ذام لال“ اضالالا

 ١ جلانرتلهدلاك هسرساذ ةاشوذ لاق ردود ءلوق اعف حالا
 : ناهدؤ قب ان لوف تممس اما مثلا كلذ

 تماصملا لوقاافربج» لاق مذاح ةره عد كفانهد
- 

 د



/ 
 لفه لاك 21101117 جر ل باعبلا لاك 5
 مل لوق تحم» اما مشلاق كلذ برملا فرقد 5

 شاورما ثررصخملا أه ايص نيبو لك اه نيب نع حاورال ار
 (ةرصانملا نيعملاهضملا لاق كطع كاش هوت نع ااتكاق |

 0 هان تيما مشراك كلذ برعلا فرش ل هد
 . دطعيا تسيل نبو نيفادلل ةنقنمر توات دا نم مذ

 اذ برعلا فرح هود لاك ثيق املا. لاق تبي الا هل رق نع سحاق |
 صرالنب در علو تممساما ينل

 ببرع:ررباغلا تاك مذ ئلذحلا ىنلخو بش د

 كمان برعلا رمت لهو لاق تمزحتال ل3 س' أت داق هل ىف مغ فرمخا لاق
 .سكلا نما لوو تحمس امأ مه لاق

 :لمكو اّسا تابت نووتي .«طلع مص اء افوهو
 برعلا فرغت لهو لاق نضال بوهرصد ءل وق اخ ريا لات
 ذخ لود نئىعم اها هنلاك كلذ

 لزم قحلكنع ا رَصهل ' م

 وعل ا ثرشي لهو ل ىسد نالا5 ٌلكستت نا همة نع فيربخا ل اق

 سهز لوف تحمس اهإ مل كلذ

 الفلم شذ عادرلا مون. هل كاكتال نغم كاك
 امها ءاهسلا نبك رع سسمتملا ثاازبلا5 تلا ايل 0

 | كمياه نب

 ا لخ اتيت عين ربما اريزعن 1
 ا ر نغأشملا لوف تممس أما بها نيل لاك ميرصلاك ءل وف اع اهريخا لاك

 هل داوع ميرصل اب هيل !ذومت مترجم و لش ريلع نو لع
 نعاشلالوق تحمس اما لازت )لاق ؟ىتفت ءكقاع فرجا لاق

 لبق سعيت لاغاملاغرقد الاخر 'اتنق اهدا
 ١) : ةنممساها تنل ا تفاذغلاق ٌقواما ةيشخ هلق نع بخ الق |

 1 1 اكس ءاوشلاق أبل عا جام زاب قوامرل لعالاو عادلا | ْ

 لوح قرا ردو ضف امو ساما هسا اهامسد الد ا
 ةيجالوو تعمساما لاق لموت ايداكز اق اتبقم هلو اها اق 1

 اشلال وذ تعمساما نبت اسلا لاق وبارح ملوث نع فرحا لاك

 اتشمرت ءاسوله كو _ هيعوضللا فنك ضو دو ىداضدالا | .
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 . اشلال و ترمس اما هلم لل اك هد بالو مرج نع فرحا لاق
 قراخالا جام باطل ضخم. املج هدؤي الو نيئملارطس ٠
 نع ألما لو تحمس اما سطصلاربهلا لاك أيرس موو نع نرخ لاك

 ١' تاه نم قرش ل شع لك انوذ جاع ءةيلخال م
 نعأشلا لوك تومس اما لملاك اقاهداس'اك همٌّو نع فرخ لاق

 |  اقاهد اسال انعرتاد امارقوجر نياعانات
 عراحو لكءان ىزا رهو مهل ارك اك دونك هلو نع فرخ لاق ظ

 1 نع أشملا لوق تحمس اها .عربع عي 5" ةرذر مكعد

 ٠ 1 دوك فورا كا ملد هلاوف ظاحكمل ١ موي مل تركشم
 أما «ازيتسا مسؤر ابوكرحي لاق ابوضخنيس هب إوف ع ربحا لاق
 ظ ١ ظ ساشا لو تعمس

 ٠ ايراوطروسالاك اهبعالوخ كرترقور اذغلا مهي ف ضغنتا .
 لو تومس اما بضل هيلا جولي لا بوغر م هل و نغ ف ربسا لاك

 ونال روع مقوس ىرأسا مهو ثور ميانتا سىعارشلا

 أما ةلعللا لح ةنعلا|سنب لاق دوجرملا رذرلا رسد لوف اجرا لاك
 ساشلال وو تءمس ١ 8

 دقرلاب لرعاف كفخأ اق ناو. هل ءانكإ كرب َنٌفنقنال
 - [ثيرشلوت تعمس اما نيشكلاق بيبتترل ٠موق نع كري لاق
 ادابترسس زداوكزت هد اهوبعواذ ئؤنالااوهرجه مااجمل
 هاو تعم أما كي ُتءاسّملاق كاتيه هلق فريخا لاق
 اتيجا طرا لاما ١ ئفاعد اذا فأضملاحامب كراضالا
 اشنلا لو تحمس اما يرش ل3 بيصح مود ءىإوق ضن ربخا لاق

 .بيصع مد ذل ةرِلا بلحج نجل خ رشارق اجرام مخ
 سضأشلا ليو تحمس اما هقبطمل اد صوم ءلوق نع نهريخا لا

 عكصؤم ءامنمعرزود ابو داو داك هكم ل أبجاءملا نت
 فتمساما ابولجالو بورتشالل اق نوع“ أسال هموق خاشرخا لاق
 يحي رتل لوط نضوهالد ةدابعاحم اسودال فؤملا نم نعاشلا
 ةزاجلل زخنت هيئاجو ةبهاذ لاك لبابا اريط هلو ضنيرتحا لاق
 سعاشلا لو تحمس اما. مؤ ع قوف ملف بلبتخ اهلجراو اهرمانمب

 ليباب درجباهليحس الحا .اولعرم ءاقرو نسال ادد
 اناسحإّو عمس اما جومرجم لاك مرتفع هلق :_عؤرخ لاق

 0ىلذ



 ه أو د ملتح نا ةمع نجح دل ود متت 2

 لي زدارج رم مطسد اح متنا لاك اكتنرب ترث اذ كوم ضلوا
 ادأسح وق تممساما

 د1 اهل عشا نيشنت هر اهيرتولاهانليخاتسدع

 ' اشلا لوو تمس اما ميلا طسو لاذ ميل «اوس خإ هلو نع فرخ لاكأ .

 .' قراوطلا ىداوبلل الوش ناكو ابءاوس و ىوتساخ مس اهامز
 تءمساما كوشرل ىسل ىزاا لاك دوضخمرمرس ذ هل وذ نع فرح لاق
 . تلصلارلا نب ةيس١لوذ

 دون اهراس ُبعاوكدا أببخ الط نان ف ترحل نا
 نحمس ام ضعإ لا مضحت مططسلا5 ينبح الط هلا هريحالاق

 نستملا ره لود 4

 كا نيشبكلا ةموطمم ةاططرضرإوملا «(ضيبلرا د

 5 نجل وف تحمساما اح ًالرعال لاق اهيدس راق + لوقانع فرخ لاق
 ا لسه ضناكالوو لاق تاق ميلكس ٌمدوتسااملع يما

 0 مبارعلا لول لاق 0 ال ١ هملوو نعاجرب> لاك
 : سصاشلا و تحمس أما

 واج اعيخئيرا مول زج مخي فيم ادا يل ار هسا ىنج
 ديل لوو تمس اما ةيتيه لاق ني ساخر و نع فرخ لاق

 دوج توببلا ٍةَيهأ مه م66 اروع ىلع م« .ارثاواخ

 بكل ؤ تمس بش يق نا يلاس هس
 ىجاس ةراجلاو ديركلربْنب اكرم رش ناد مملع ظلت ثالاج نبا
 ناسح لوف تعمساما امجلاق أّمْعْف ىو نع فريح لاق

 نيعسلا جت زل تيقلا لعق ايبا ع غلبه نمالا

 , [تاسجلوو تمسام) لط اذ لاق سنع ال هر ترج لاق
 بورتعد مجري سكلا لوقو برج رم ىامو كتنمت أ

 وق تممح اها ءآسنلا قبال وزال اروصحو لوو ءرع نريخد لاق |

 نيمستلاو تارا ل مضي رس .انالارمت اد انف نعاروصحو ساشا
 ماؤلا ناش نم هىجز ضسقند ىزالا لاق ارمرطقب اسومعر إف نغ اهربخس لا
 صضاطلا لوو تمس اها

 ايوطقريا شدا ذ|كوبع اًموناكو باد موالد

 تحارب ةرحل» عاش ىعلاق تاه نق موهلوت نع نرخ لاك



 1 ا 0 1 ش
 مووت ١ توملا بس اكو بو ئلر هسشوذلكو صرتالا نبا

 : انرشلهو نات هش ةنلب امي لاك ابوح ١ملوف نع فرحا لات
 ىيعام لوو تىمس احا مهلك كلذ | “

 اييدون وسوي مكرجا *رهاجرمذلكامو ئاذ
 رعأشلا لوو تعمسام١ مثالا ل5 تنحل ,لوؤ نع ترخ لاك

 لخدريزب ىلع ٍغاسلا عمم "ىوسو ىنع دن كتياد
 تيمنا ةازملا ىش ذو ىلا اتخ لق عفر لاق

 واتخ وداعم 'اريسرال خا ىزشيد ثولالا اذ شيجلا مك هضان لوف
 5 ازا قش لعلا أضبلا ةرلخل 0 اق نيطف نم هموت نع فرش. انا5
 تلطصلا ىنازرب .ةيحا لون تحمس اما

 ارييطمالو ةفوحالو انام زالو اطيض مهمل

 / ةمالؤ تيمساما مبحلاق ىبكر١ هنوف نع فرخ لاق
 ادورنو ادن نول ومي ةاَسْعاح اك م متدج ا وسكر١

 نيل لو تممساما انطلس لا 8 هلو لاك
 لاقملاو ثا[ اوربصي امودإ اورما ناو اورس اوطضاان ١

 ظ ةليشا ومان دكا ضن لاق !يرمكث نزلا رك“ ركتسغل ادا هوت نع فرعخا لاك
 سعأشلا لوو تعمس اما نزاوه ةغلب دسجلاد |

 نويوهور ويه كه نوط نر طضح هدد دأ ع ف أي اررعازك
 دو تومساما اجود ماداك_لاذ |وضي ملاداك همن نعام لاق

 دولخ جوبا رشفنلا اداكول سيد رجا أ تيس تينغو ليبل
 : ولم احلا ل اد ثوحلا بارع هلق نع فريح لاق

 'ادوبلاو ةاززخلا دل زل نع رت ءكوساو ها دالاب ان رجيو أنا

 . |هنمو ةاوهاررظ ؤامريتنملا لاق اريتن بولظنالو ,اوقنخنرعخلا لاق
 ىعاشلا لق تمم» اما تلنكلا تبنت

 ماهو ءايصارغاوسيلاو سين ؤ كرمه سانا سبلد
 عأشلا لوق تممساما همرملا لاآ_رضراخ ال هلو نعفف ربح لاق

 لجد عموم اه هيلا قاس. أضاف كافيض ترطعارمل ىرجا
 .داهلاضاملاك دوسالا طلملا نص قالا طنحلا هلّوئادزبجحل لاق
 : ةنكلو تست ”ولشنا اذا مصلاوهو ليللا داوص نض

 وي
 تآ و
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 يي ميض اوعاب لاق مهنا رب اتش ارحب هلق عافرجإ لاق ٠

 ببش ناشلل اعيش“ ع ملغ ترصرشمم هش ةناسحأ

 |وكتممس اما سس ىرشللا كادضلا لات اىكتئض ةشيمح» ع هلو نعفرمنسا لاق )

 0 مجرلا ةدشنم ثاابلا ضخرملا لاةاضرح هلق خعفرب>الاقأ

 | ياا لوف تحصناما تي نلاىح جمركالاق لم اك هلّقاع ئرخ١لاق 5

 ظ لالا نول دوس طيخاو_الطسمصلا لن طيمالا طنا .

 سعاشلا لوق تحمس اما ايلراإ رهرعسب عمطب ةرخالا
 فرشت الا اههحاصلوتدو ادينيف انهار :

 لو تحمس اما «امسارهإر انلاك ءكيسلا مان امسح هلو فرجا لاق

 حرب كتىضخو تلييسسا لاق هوجرولا تنغد همة نع نرتحا لاك

 رعاشلا لف |
 ضو ىدذد قم نع لاو ةرك ناعزكك رع كيب

 نعأشلا|
 (ةلىمل اني دش هرحاز» كنض بفداعؤ اهب تنل ,قرزحلاد

 سعأشللا لؤق تحمس اما قرظراك جبل نى دلوع اهرمخا لاق
 تايياابل داعد انجاب 48 اذهلاطو لسو لايحااوزاح

 نرسلل قلل د_قةئارط تاز لاك كبلا تاذهل نع نرخ لاق
 م ٍ ىلا نس نيهز لوق تمعمس اما

 اوحداولتس ماذا مكتبا اوت ةاطيملا كايبح بوجرضي مه

 صاشلا لوف
 زم أبطل مجانا اهب برع تم أذ انا لل ركذ م١

 نا لوو تحمساحا رج ره ضدلإ لاك متيلا مد ,لوف عفريت لاق اط
 ارغاصإل نهراسيا ىرل مدي ١ نكي لد متيلل أ تحرمشي

 ةَىهنلا مود (جوحا عيضمسلا5 مرطغنم ا
  ىعأشلال ىف تمم اما

 ًارم.:ةور جرمس هريطافا أئنو :| يللا ضوعا قحنهأبط
 هاند يح 6 5 نبوعزود مو فاخر ا كلت ش

 ريس اوجزتد» 1 أمرْضاو مهناذا عون رأنلاد م

 الامم قرع نسا رس الا تنطس ياك معسل شيدحلا أس( ىرابت
 | لوز تمس اما اداه ل رسل اري نش لاك كابو انخا ا ع



 . الابو امامطهلرالكو تاملا ىزخو ةامملا ىزخ- نعاشلا

 هاد اونرهلاق صمم رماه دول بلا ذ اوسخ ءلوق 'رعافربحا لاق
 ديذز نب_ظ رع وو تعمس اما عملا

 لل كرب ناو . ىل مدح م د دلما _قاوسضن ْ

 0 اا طولا لاك أسمخالا هلق امم اريحا لاق
 له أشلا لق تسمم

 ا د ا كرست تأدو ثوم هد اضاف

 هانا ىكملا 000 خاشلا ملال ادودمتع هلو رع فريح لاه

 عامل لبا لاكترطل ضن دوعف :اوحلع .رخعو عاشلال ىو تعمم أما

 ٍ ٍمتعساما لطأملا يملا لاق عصرعا د هموت نع فرس ل5
 ه م طوخرناك 4 أهاشحرب تريتشأد تعارف

 لو تئسادا بجاولا محلا لاك استاتحملو ىعنفريخا لاك

  مقرحلاو اناثملا كاريكت فر تناو طاوطاع رتل دابع ةبعا
 لو تيمسام اديركسي لاق توفزئيالد هلو اع فرجا لات
 . هحاور نبا

 للعلا ميغ محابهذي نكد ابنعايفزشإال م
 [ينل ميلا موزلك دي دش امز لعمل اق أمارغ ناكر لو رع زفرخلا لاق
 | 00 مزاح ثرشب لوق تمساما

 اميزغان اكو اماذعان اك ناشملا موتور الا عوند

 |اما ةارالزم ةدولاتلا منربوهرلاق ب ؟اّررلاو دفاع فرخ لاق
 1 نعاشلا ىق تعم

 || نهاوداساءاقرش اهات عفيتعزلاو-
 تمرهو نارعة لب ىلهي لاق موب اموت تنك هلو نع فرمخ١» لاك

 : نعاشلا لوق تعمس اما ملا

 هاش هيزوهزكاان مبافاك كيلا ااأسنصر ام ايزكت راف
 -ق تمسامالبللا شيلارشنلا لاق تشن هلو اعفرجا لاق
 : | ع دئ وطرز ًاطيجيولا ىششلا سجن نل ىد دريل

 أها لطابلا ذ مصانجلا ل نولل لاذ مأنملا يلا هلق نع ةفربخس لق

 ١ ل لوو تحمس
 00 بالهم اذ لا امصخ.و | دوحو امزح اال تم نا

 "أما ناجل ىوشبام مضنلا لاق :ينج] م هلق نعنهرجحا لاق
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 انيحاؤاش: دا ا مهث كسلار ارأقو حاد مل :
 ممر ربا ليو تحمس اها روتعلا لاك ثارما» رع رو عي ربخا ذاق

 الشرر وو ناعم تراي عرشرا فيج عارم ذا هدول انيح
 ترنرشب لوق ترمس اها اعوزج ارجتل5 اعواه لوو نعننرخا ل5
 : امِلَه هتاخ ًنيكالو اولا مناحملا

 ًاتليررا قتيل لاق ص اس ولو رين اغسل
 7 ىلع لوو تحمس

 كيه رادع ود رك لح تال نيحىلبا تركت :
 اة نت ىذلا سشنرلا لاق رس دو, وزن فرخ لاق
 نعاشنلا ل ىف تحمس

 ىسنرلا ةجوضم مارلالا ةنرختم 2 نه ةنيغس
 سضاشلال وو تعمس أما أس اك هاك هلو ربخا لاق

 !'ن ليش و ثممسام١ هملاكلا5 هرِسأب هلوج رع فرخ لاق ةكيزامايساؤ ان سفوان حقو
 عسا ةكولم اهش داش ة اع ممتأ نص

 قمل د تيمن اما هرئاجلاك ىزيض,ل وو نع فرمخا لاق
 تزيل أنس ارل ! يول نع ذ١ مسحب ىس١!وب تزاض

 كممس اذا ابوسسلا ريحت ملا هوست م هلو رع ىربخا لاق

 سعأشلا لوف
 اا وسل ره ار يؤم هارت نل أمم جرلاو معطل ا هزم باط 1

 لة تممسام|يوثشلا مولظلارارنلا ل5 ىاتخ اة مع وربحا لاق
 ىرتذإل جرصرهرلا فاذتال نآب اهشلتاد تنقبتساو لع و ْش

 ' نعاشلا لوف تعمم اما ضصلا لاك رطتلا ريع اختل وق نع اهرمخا لاق
 ةارلل نبيل رظملا دور ١ بيرج ملجم خول اذ 0

 سعاشلال ف تساما كارالالاق طالت ءلوقءرغفر١ لاق |
 لما لخ نم فطلإ رطيضع هرغا اهيحؤات دز لزغحام

 مقالك برغل زف تممساما تيرذ لاق تز'امسا هلو نتافرججا لاق |
 ابؤز هنررتعهكلوو تنز ترءاهشاابعتاتلاصعاذا

 نعاشلا لوف تممس اها ئنارطلا5 درج هلوثارع ىرضعا لاك
 ١ تحب) قرط اب اك ١ درج امم اصر مشل ارداغ لك

 ىرسح-



 578 اابذادرشنلا مغالآق اد ىنا اقنع فرخ الا

 : 00 ىسبسعلا 00 ا

 لما لادا تبوك ره نإ كلاي ك امحمد اذ
 0 0 هلوقنع ربحا لات
 ىسشعلا ا !لوةتىمس

 .انزكول د الإ دل لاسر اددجج .ةملطبر ببن ةارس خللا
 تعمساما باورلا هنم ضاعي ام تنم لاق اتتماو هلوت نع فرب لاق

 نعاشلال ىف |

 باتش جير درا له 2 ب ْ

 تحمس أما عاملا رسل لاك رس هو رعاوتال هلو نع نربط ل5

 نسال م١ ل ىف
 ١ وك ىذا مولا ةسابسم تمعزمالا

 ىعالا لوك ترمس اما ثوعرت لاق توه هوز رع اهرخ لات

 |. قاسملانباميسملاوعا ءاجترلا لا داملأب مت ١ وشسو
 ههافوطختال_لا5 اراقو هد موجز ال مام ىو ىع اهربحا لاق
 بيؤدرالوو ثتعمسام١ همظع

 لماوغبون 5350 بعسل ا ل

 دق شممساما لجو حاحاذلاق ةدرتماد هنو نع ابر لاك

 3 )ايس امسلا كانحتزتو احلا لق غ كا لي تبرت نعاشلا
 | متلو تومماح) تيحضاخ تينعذم ل اق نيعطمم هلق :رعفربح لاق

 حطمور تيدمإ دعمتس برع و كر درقو لس ةربرخع فورخت
 تلق تعمساما !رلو لاق أيس قره هلق عرضا
 جدرتد هرتخل هيطلاملاو كم هزه تنافي مسا اما نعأشللا
 ىعاشلا لَو تومس أما بمازيب لاق صد هلو نع اهرخ الات

 ددركت مب توكل طيس ذا كن اشعيرظف مترا هص تنضم

 و تومماما لمس لاق ةمصعلاأن م ونا هلوز رع ادرخ الات

 نييفاوسا
 لشوااد ني فيعضل شم ..اهئزيمع (لتشتخ ىثست

 "تمم اما مداصإلا فارط: لاق نأن لكد بوو نع فري لاق
 ظ ةريخ لوف

 تانيا ةنعالا قاعاذا فق ابيغارماف من

 رحال



 تمس اما عرج نشملا مصل لاق داصعا هموت نع فربخلا لأ
 نأصعا ماك يطخو راج هر اثا قف شضاشنلا

 تعال مزه ةئلب | خضم لا |معارد هساوق امعافرمخ الا
 عاشلالوف

 فدانا غارلاؤ احر . ىرنه نا ةريجطرا كرتناو
 فبااطر!ل يق تعمساما سلم»لا5 اندصدل رق نعئفربح الات |

 نزصاة سس هر قرص ءابالا يشابل مضاد مرت واد
 عماد صوفنمر بعل ا5 تورم يع ارجءا هموت نع فنمخا لاق

 ارتداد انولص نال لب طعس داق اطبلا لخالد اوبل ا) ضف
 لخات لابحلا غ. ةراجلا اوسن لاذ ضحلا لوب اج,ملوو نع نسخ ا لاذ
 . ةممالوق تعمسام» أتويب

 أما ذاو اخامصا ممسلل ب اجو اهب شيض ا مكانر اصيا قشو

 نيهز لوو تحمس اما اريشالا5 اجايح هموت عئرعحا نان أ
 أملا ل كايبعىاو اتجرفنن مهلارفطت ن١

 نيهزت لوو تمس اما ةليظلا لاق قس اغ ء لوو نع ربح لاق
 قينعاو مول جا خا وح ةيهارهو اهاري بوق تلظ

 كيقتءمس اما قانلا لاك ضرم مهول هلو نع فرخ لاق

 سعأشملا
 ًاهطإر لجل ضت مهرودص فرار و :[يحاهإ وو ماجا

 تحك نود دتدو انوبعل لاك تميم رو اغاف ربحا لاق

 ينعملف أ
 نيكل إب ثيثعرمحلل اهو ىسارعبأشو ترجو فاذا

 عش لوق تومسام١ كل اخل 5 يكدر أب ىلا هللوق نع فرب لاق
 : مسا اركز أب هدا نمل وسر هلا نصا ىلع تررإُش

 كوقتمساما هيف كاش لاق هذ برال »لق نع اهربحا لات
 فرهنل!سا|

 ”وزكلا لوما بسرل١ حا بيهر ةمامإاب يللا ذ ىلا ١
 | [تمساما اههلعمبط لاق م<ولق لع س مخ هوو نع فربخ لاق
 4 ١ ىتعالالو

 محاهلعوأاهزسباف امنع دوبي ضاطءاسهصد

 أهو



 سنس وا لق تعم“ اما سلم الرجل ال5 توصل وق رع هرخلا م5
 الزتتملا لزب نهدب ننلع مثوتم نكاكةداونصر خلع

 هتعانل و تئمس ام) در لاق ٌّسصاممْث هلق نع اهرب لاق
 : مدال اكل اجو نم ا تشلارص ابللج ضرالاه 111 ثوجرسنال

 "أما ةنيطماولا طولا تينمئملا نت هنوف درج لاق
 5 ىتتع الا لو

 مرحلا و انلا ىزعد ايجاد ال زثم كتب نملا قامو
 ناسحلرت تعمساما عومج لاق بسر لوف عفر الات |

 امد مملعانلعا رضا عافاك رشعحا ذاو
 ١ تال تممماند ةعاجج ل3 ةصمخ ءلوق زرع فرحا نا

 امنا جنتي ننس كئاراجو لكوطب علم أتشملا جادت
 لي لف تومساما | سكي لاق ارفرتي د لوفر فرحا لاق

 ' تهارا كلعوضتب تفرش ااملا ل ىناو تينا اه ال ناد
 [| ”محضيوعا ريس أهم تفزحرقو فرزالا نب ضان لمسح ان لح
 كنلاساو ابها )زد ةرجالا جرحا ةروههس ة[إكساىشو الاون شع

1 

 ١ فقولا ب اًنكاو ىر اسال نيركدوب١ جرحا سابعنبارلا 3
 اشعل اذ كح ةروص مرجلاب هيلع اهو نطق أيهم ابتمالاو
 حلاصووبب انا قيتش نب نمل نب للعنبب رجم انعم شا نب لشم
 يمنع كركشمللا دان تسرع ان عاج تن هاجم ن١ نه أحن ب مه

 ةيارطلا جرحاو عركرذ نوما قيزالانب فان لخد_لا5 ماربعنربا
 رعبوختتن نط نم طع ةروص ابملع ماسملاىهر همطت أههبريركلا سجن و
 ,.4 © . عكرف قرزامل نب ضان جحلاق مجانمنب كادضلا درع
 لحل متن اجلا ةنرنم هند 0 توثولشلاو مناسلا عونلا

 بنار ت ٠ خ] 0 ٍ ٠

 لذو كلد :'لةماانم دروهو سيقس داس عرملا ش ثان ذ

 شرس |بعنربا نع ةمركع تيرا ديس ا جخسا | زعم ايان هي
 م اهبولا نبا جووحاو هند اءىهد اننا لاق نوماس مناو هلو

 فرز انك ا5 ئسملا هيرب جرحاو هن نيرملاب_ره لاق يركع نع
 مقنع [يرالا نا رثحاذ ىملا لها رن لجر انتل حملي ارزل'ام
 ١ | ريذاس الولد هلق د كا|ضلا رع جرخاو يرسل أهي تاجا
 «انجوزو ملف ذ ةدركج رع جوحلاو تريلا لها ةضلب عيزتس لاق
 ١ أثولذ نحو نولونب نمل لهاانا كا ذو هسا هل ره لاك سو

 ال

 "م



 لاق اوشن نادرو لوط نسال رع جحاو ةكانماباننيب|

 !ىهزع اععاب اورش بارملانجرل ؛١لمزه ةلبو ماروك ٠
 منجد هروح مثاعاس ليللا وأنا امْضن ارلص امّتح قالطلا|

 : ع التنحلا موعاصلا نوئماسلا اوزغا ورنا ٌيئاطنأ

 هن ١ اش احلاوززيرمتلا كولد فرسملاء ملا كريب كان ديب ةرهشم

 اح انجز ادارملا خاج لو مدا درعه ا بغارلا بحاةرتاؤلك

 امه ضرامتلا بسحإع طوكمال ثالذ نا أمين ةارم١ا متجوز لامي ام

 لاك هما حزدىدانو ىلع رج رع جرحاو ةارملا نصل ان أسلم ىبمللا

 جرخلاو اهنا مؤن هد اند ىعرقراقو بتناك هل نار مدليرف

 بملا هموم هن يعل ها مل أبنعل اق لرجغصعا هم غ كالا نعأ
 لها :نط ادلاق الاعب كوهين ١ ١و ذا سس ايهنربا نع جلو ارح :

 تلو هنشم د١ ةضاد أسرلاق داج لاق ةداتنش رع جؤحاو ثمجلا

 ارمولا لاق س أبعنبم درع لسا ملد فقولا بانك. ىرأٍش الاثني ١

 داخصن اجرملا لا ىلكلإ نع دق حج رحاو لم نه ةئلد هلولا هلو

 ناههنصمنل اخ لع جراب اتكذ ججرتحاو مولا ةضلدب لئلا

 فل ان هرش جيتحاو نيج ةىلد ةلاهجرطلا عاوصلا لاق ىهاخنع
 تاره ةذلن ماج لذا لاك اشم سزلا نيك أيب ملفا هلفط حلاص

 تبا قرزا» نب هان لث اسم قو خلا زل: لكلا لاق ارملا لاكو
 اد امم دل: ىله ايد أممشو تزاوه ةذلب مكلضت ركتتني سابع
 طلب ركصتشي ال مكتمل ل اسيقو املا ةئلب ابرهاوشنف أهفد
 تبديعس أبهذو لينه ةشلب أدهم |.جعارم ًأسذو سبع قب
 ةانسلالاق مرملا ليس هلو ذ ليبحرشنيورع رع هنلس ةرروصاغ
 ى ءارفذ ساب عزربا نه مريشمت ةنسبوج جاو نملال ها نحب

 اروطس١ بانا برم هيريبج دنيل وه و أ.قكم لاق لروطسم باكا
 "قلب طارتلا ذل عؤملا انه ذل هلملا رفزالا ب اذكا ذل مس اشلاوبا بل اقو
 قالخال «اتلئرطشم تيوعاص نيئساخل اولا «ابنسا ماشك
 بمزرعي يتيم يزعم اة ايعوالق ارارحا اكولم ركلجو بيصنال
 تسلا ثوسلبه كاهلم دلائوم. ةبحان ةوذ. اوليمتاؤكز بيطي

 دونك تعج شتم ا اتنكار اطبس) اهوباناكلا ابوصانحلا ادرط اروخد |(

 هم د ذاذ ةزبغ ضح ضرح اجزماناة زد امياتس اراد |

 اقف انضه فاخر كال ار لم انلف انكم تشل ماه
 ير

 رجعه



 | مما! نضعها ىوتما ثاودو عرسا كايشمةيرصتاد
 اهءاحرا :بنعتواند سماسلارسد أمازعاب و ذ دان توحد

 0 هنئناخ ةئحاو أهزد ادرب أثاولا١ اراوطا أبح

 سوح |وحبرد انزييانلذ طاشع انبحت داشنتر مح ة دادد

 8 ثوكرتخ توضفسش بأس ماها نب تأ م م انتشلا

 00 0 دارا [درجان اسح

 تا م ١ انزصرم امههت١ تاوصإب ك١ تيبلا 0 دابر
اس و علب لم هسار طلسم رام يبس

 ةئابو اند د نظم ال

ح لالصق ةاهش اوعكس نان 0
 . ٍابشاك برك ر

 بصع [نتلغس (لذارا لكت رش اوم اومن اواِرَم أولو

 ١ | لولا باجٍبَدَح امطتشاروسع اميجاضيتل يدش

 اوت نيرطهيرب ةباصع ةمرش نطملا قدرل١ بارعملا
داحل روس قارطلا١كيحلا اجازه . ايوشن

 وش ا ةئليد ط

ما نييس ةما سبخلل ضنا منعوا ةيشال
 ا

 | ةاضلبد ةةارحتحاول موجات ىزاارال نيسع نيبدركم
 ليصرلا بكد لولا رهاظب يرسم اتيت عاج كفر

 ايت رمت مخ ةىلبو ندا ةموطنملا يتعامل
 ةضابد انزال اططش ليوم اهوله تلام تفصرشتن جيم
 كوعيضم هورس انل. قيم جرح 2 0 ةلغ تاليعسيت

 ومادمحر ةدريتنم ادورمز 0ع
 ' لاه ار أ يهل سنبل د

 ظ ةئاو نزع ىختمت رف *: اهرطاجاخ عرتكة فلو

 000١ | نبز اتنوزيدحت حلاو انك !خاشبا عررع

 تاسع ةئلبو هاصعرت'(سنم ءابعا بوند انككه ارتد

 ةنمزم ةنلدو مههرك ماع لويش نيس ايس اقنطأ

 6 تربعت ٌناشلو ميج قدام جة ضل و اودي زل اولشلال |
 ا دفنا اوناخت نايرلا للاخ وسال مانج- ةئلبد

 00 فلو عزفلا بهرلا او ديلا حانمملا دوبملا دوتعلا
 0 انيب اطخ-ا ؤطنت اعوليعاراج ارب تلدف تفاضأ

 ثيل : :قءانملل ةتاعدنلبو حل مللس ةللنوانكوفا

 نو



 ناعيتولبو عاجلا أاضخدل او اور ااوطش ١ عانت هلو دأشاإأب

 تأ هما م ةلنأبد ذاراباصا ثيح ابرس |تْنف ايعالابخ

 تشل ةادو لظاسطغا هلع هرئاطر ألا لبو السخان
 د انو كرففد تلاه تزءاش» عم ةرات َنلاصاتسال نكنتحيل
 تبريد نلبو إوبهذي اوضفني جدزتتل ةلادد لنشلا١ ةديل سوال

 طسوبركيود١ ١.__ اكو اصنيم مساتداوبا هرك ذامرم١ ضقاف قرهاخ |
 هممل نوسشحت أذللا م ناعما خ لصلا تداارشلا .داشر» باتكذ

 نبق د قيد لحشساو * جد زلا» (ضئخد من انكو لم نهم شارف ةنل
 ترب, | دعو ٌنبجحد «ممتد عرنكو *هنُس دزاو 'ئملاد ؟هرجد *دوارع
 اعاو تل اعل او سى سو *تنوهرضحتو © ةريدصلا سو الو

 « مهسح وو هنئاعو أبسو * نانطغعو 'تعازخم “ رهو ةدأس غو
 فيضتر هنسرهو سو هىصحخص نب ساعو ق3 بلشتد

 | .راوحت *هماملاد نْملاو «٠ :زاوهو * عمزعو ؛ىلبو *مانجو

 ناربلاو . هشيخلاو طشلاو مورلاو سرتلا هييرحارغ
 بلاغ متاح لاذ هته ا خذ مشد طقلاو هشاربملاو مش انوساو

 ”اطيشلا اطر اطلب ةئلب بازمل 'نجرل 1 دازو مس املا وإ نع
 ناب! لاكو بلغت الاد لامرلا ناتحالا فيشت ةخلب هسحت
 علال ثزرلا ةامرلا نامه ةنلد تارملان كانها توشذ

 دانك موا نب ضد ةىلدو نق انطلا ىرقبعلاو أضيبلا |
 كولا فرقت ةئلدو (ةلاجلا مرئجلا دعصخحص نس رمأع ةئلدو نارثعلا

 لربما ةربلا نيعإب١_لاقو هبررمل وصلا كاع ةئلدو لما
 شو ةظارتعاد )١ بلغا» ىرنع هأدعم شرف ةنلب لدن لاق علف
 لاتد نعال شيرت د اهوممو ةزملا فيطنت نم تارا ميتخ خرم وجوه

 اللثام ثييذ ادلا ةحلاب ثدالعلا هلال زن كلل اهنرب ثسسرزا لاج مدل ١

 معن مرترب هو هما ؤاشم ذ ماغدالاكنييميملا ةطلبلنن مناف |
 اكزهد ناججلا ةنل كنلاو لقا ملو متم :ئلرعوزجلاماظدافاذ | ٠
 ءيلجال ادد فورزا مب دهس كد سمي هللا عببحي لام و قت 1

 نيبز | اجامل ارت نظلا غابت: بضدىلعارسلا محجارشو ١ ىضعإ
 ميشا نر ارشد !نهام بصدر لع لومجا ام مظململ ١ 9 بشملا ماسلا

 .|ضداللاو تباومسلا 9 عجن لك موق د. ىرششحم نما مهو اه لامخا



 لاك تما مرعب تخلع اح مطتنم ؛أنا سا من هشفاالا بيمل ١

 فرحا ثول ربع سيرف جنا ص بيرغ فرح د ارملا ةسسيل ىطس ول
 سيلذ بيع حو برحلا مدلاكو عضاو نيل لمس شين م ناكثال
 سارلا كايرتعوهد ةنوضغليسف هبسزع فرحا تثولاث ٠م نارسلا هن
 تلف واثاو :رهأشلا عقلا تح م« رشه اردتش تين
 متيمساب انكعؤملا لاه طت درو الق بمحل: شاربطب هيض عقد امذ
 6ث اوان ضل أذ 9 بترحملا نم ثدإرشلا غ مقو أصبت برسل
 مامالك و ةدوزللكل اذ هارملا ذ بجرمملا عرفو ذةرمجال تلتخ :لوفاذ
  سراقنباو كيوب! ىضاتلاد ةايسجوباو سرحاباو يقأشلا
 5ك انلصولاو:ه لد اسرع اناّد اه وتل هصرع و مردغىلع

 رشرتو فيرعو وجعا مث أنا تالضالول اولاتعل ايمغانارق
 اكان

 هامل ل ننال! عكربعود) 5١و كر نب لبر املا ىلغريكتل ١
 تو لوما لظعا وف ةيبرعل اربع هنئادا متر نول نيس فرع
 تاكول سداخزب ١ لاو لوتلاربكأ نيف هيطبتملاب نك نامت
 نع تبزجم امنا برعلا ن١ مقوس مفلؤمل ىُم بيرعلا رع دما اهم هين
 دام برجتا_لاقو اهجرمال تانل قارندل هلم نأشالا
 | ةيسرانملاب امإ) ةازملا نم ظالم نوع ةريكو سس أع نما نع
 تمانلاا دراو» اهمج لونا من1 ثلا ذوحمو) ةيطرشل وا ميلا ولا
 ص عرعلاكو سحاو ظفط ةشرحلاو سرئلاو برمدا ام ترلكتف

 سداسل ةطلاخم عب مّتخلب طارتلا ل زن ىلا ةداملا برعلل داك
 02- اباهضع ترثع اظانملا مب أمل. ىتولخ هر امسا خادنملال

 رمل عري ترجؤح (ببتارواهد اهب أسسا ذ أ مّيلمعتس و ابفووح نم
 تورحالاقو تازملا اهم زن ليلازح لع نايبا اب. قدو ميلا

 ”هللو الج كيعيسح بوعلا رخل .ركفو قرص ةسرعظانلال نهلك

 مخ افد.طاذ عم سابعنا ىلع زخيرقو مل لارب اكل لع وتحت ن١
 أ ىلمللبا لاكو فىنالا ةزللاب طيخيال نلاسرلا ةيضاشا ل
 مال بيرعلا :ئل ؤ ظانملالا نه تردجمو الا الملا دبغنب» ىزب زعأ
 دلال نه ملا ومب ونوكد نازوجيد اظانلا اهزمكاو تءأخللا مسوا

 اداب اسرع أن ارق ملف ”نعاوب اجاد هج هعرتو_لا بوزحا به دو
 ىخااملوؤ اعد اسرع توك حيال ةيبرملا ريد ةريسبلا تاهل
 اولاتو برع بطاخخلاو رجم مالك قا يلا محملا نال شرعد
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 رثناب مجرم اجر ذ مولكلاذ ئواخ خم تسيل مذلعالا' دأب لالرهّسسالا
 متنارام ى داس انجدم وتو ام أم كلذ مؤلخالا ند اذا
 ردو رع ميصرز جر يرج نبا مجوحا اه ىرا تخلو فد حوتولا

 تر رعس عرإشم يور و هناسللك رص دارملا 2 لاك ليج تلا | ٠
 طظانلال نه موثو كمن نارلا ةراشا نمو هرج رب سوو نيبحع

 تاارب اذ شن لك «ا بو تي زحالاد نييلوالا مولغ_وحم مما ارملة
 ىثبلكب متطاحا يمل نسل او تاهللا عافنارلا ةراشال هن عمت
 تير م بيحلا ال امنس١ أه زكاو ابهخاو أب نلعا١ ةنعا لك ص مارتخاذ
 تلزاملا هد» تكرب اس ىلع نامل صد اصتج:رهل قف كال نب حرص برقلل نبا
 [مثريخ خلاب لم اسهج كمي لل مولع تالا رينا موتمل'ةضلب تلا أبرم
 ىرلا نم هربع تازلد هرؤ ل زن ١و برحلا تانل لع ىوتح١ثإرّملاو
 رلاسو ميلعس لم عرنل اذ أ ضداد ىف: ريكي ةشبمللاو سزعلاو
 هم رَو ان اسلبا» لوسر نم انلسرا امو اًتنلاق لو ها لكرلا لسرد
 هلم ١ناك داو موق لك نال نهرب كدوعيلل ١ باّنكلا ثنجوكي انا ند الذ
 تالرملا ة برعملا وقول رك ذ يول تيهارغد ف ىه هموف ةضلد
 ملا ناييرعلاربطو اير جا سبل قربّتسا انا بق انا لام ىرحا عاضاخ
 اىداراو ملاسلا | صح مجاول لومش ةغوابلاد محاصنملا ثا شرعا ١ ثود
 اىزمل حاصلا ذ امام مومن هليل اًوايو ةظعوللا مها كشيانا
 امهغرب ملاداف عاطل العم دابع كح ملا اكن هما نال ثالذو تلا نع
 لعرلاذ تكلا رجو لع رشح نوكي:) لبسولا بازعلاب مةويد ليحل
 دلاقحلا هذ بطير اب دعولا زنا مشن بجاواتحا بلا لااراظن ليعود

 بداشملا مم ةّييملالكاملا مث ةبيطلا نكاماورومافر سخن كالذد | ٠
 فلاتخيام عامبام ةايزللا جكنملا م ةعيشرلا سجولملا مح ةّينحلا
 ىلو 0 مهزال ميرعرلاو ةببطلا كاما ركذ نذاذ عابطلا هيه

 برثلاو لك ن١ برشللاو لكألاب اسهلعرعو و ةدابعل ابرس١ نمل امل هكر
 نكاسمو ةنجلا ههاركذ تذاخ ميرك مضوم وارسل نك ل١ ضلتللالا

 ن”لملا مثراود ًامفداوها برس دلاملإ "ره رك ني ادا يش اناكو ابق ةيبط ا

 برا ادا بوطرنم مسج امىسبلذ بهز |اماورس حل الاغا
 لقسضصلا نوكي أر و لّصسلاو رولا مهرب جدال نيوملارثغ (حركاللا
 تاكلتما موج ناك الفرم ملا أماو ثزيولا لشمس نم مثد١ قرئخحلا



 وركز او ننال لتنال لكني نا ميصنل ىلع بجو نكنبل دا
 سمي ناأماركرلا بجاولا !نيه ميم ارو ثمل ةرصقن قائل دعولا

 ظفلا ركل نا كاشولو انه ]ثم كنية لو) حععرصر] عوصومه ىحاو ظلم
 ناخذ كورسا كلذو ةدافام 2 سرظ او نجس وا رثدال ىلوا جرصلا) نحاولا

 معو ام نالا نكي ل ىلا ظلم قايو ظفلا ! اراه كرتم نا : ئل ادازا 0

 ا حاو !ظذل ىرعلا نديزا و ه دعته ظ |نمل ١وا دحلو ظنملاما ههانتم

 مهنكملد سرعلا ارم برعلا ابورعرسرملا نهب[ للا نال هيلعل سب
 | رع أنو مهس١ نينعلا جابسدلا هاسرحلا) ةئللاذ صو الو لام

 ةريزند مترا هوجو مل مولا نجع ميو نختس او يتلا نوه !ومم» ام

 نالةخاارلا:ل خارق انهو رن ا شكا نيطنفلد هركذ نااهاو مد يظل !

 قربتسا لل نا اذدرم له )يوظتضضل» عركذ نكي ىنحمل نيلظنل ركذ
 كقاو همها معو اه نحال هوه م ملكت انا عيصت كل ع رجع

 اك ىبل» هز ثم نصر جمونزل نا نع حلبا ةحاضد
 هلا يبشوو١

 ةينرعل ل هد عمملاو [نرعملا نع مرجولا لوملا لكح ناره مولاس نبا

 | ثللذو اسيمج نيلوملا ب ىضد هه بهز ى رع باوصلاو
 بهملن تو انركا ءامهملا ل5 6 ةرمجا اهلوص١ ئرحالا مرح تا

 /تارطتراضح اظانلا ل١ يجلا لغانملا نع اميلىحو ابّمنسلاب ابتعد
 | امال اق ف برعلا مولاكب فورملا اه تطلتخلا دقو اهارتلا ل زن م
 ىئملاوملل ارهملا لاهو قدأض هس لأك صو ف داصوند هر درك

 ثم ماعلا ط. ةدراولا ظالملالا درسس نإ | هذ تدورحلاو فرجومللا_ثرباو
 ةفللا هتف غ ىب اعنا ىكج_قر اب يجملا فورحطع ةبتبرم كاذ
 قرط هانممد برعجومر اذ_زدربام قيلاوجل لاكو ديسراف ابا

 غلاب شيش اوه مهطمن ل5 با ةئيه لع :آ11 بصو املا |
 نب بهو نع عاجلا نب) جرا ىجلبإ هل ليش هاكح برا !له١
 ىلإ جخاد هيدر دز١ ةيشبحلاب لاق كام ىلااهمروق خه بسه
 ناخحا ىلعللا ةلعل» ضرثسا لاق هيبانرع رم نب ضمج قيرطن د خللا
 كلي لراكا ميربعلاب كر ضال لا آخ د أشيرام ل ىلعساولا لاق
 _ مع رمزا ةيشسحلادررسلا اها دان ندال وش طركز هلا نبا كح
 تو نصللالو مهيار ال لس نينأ منال اق نوف لع برسل ظن
 اقذاد ارغ_دا تممس لاق ناهلس لن صحمرك كد ماحفا نبا
 || | كح طاسارطنهاب ميتلب ل مهمسن لو سزا هبال مضر



 راسا وعلا شلي ظيلنلا جالا رنا كادضلا رع متاحف نبا جرحا فريزتسس١ بيرحلا ةنلب لي ابتلاكمهتشلب أه ةريسنمت ذ ثيللاوجا
 ماحهانج» جرحا هينآيرسلاب ككاو داشالا غ ىلعس ال لاق
 تانضل خرمس املا نبا لاك ىرص) هبطساب تاره هلاق كالا نع
 تييارارج هيطيااب اهنا عل اهضلا عرب جنبا جولاو هيطبتاب | ناك ابنا ىزموجلا با ىكح بسالولا هيطرنلاب ىددع أش حم اازتلا

 لح ملا ةيطننماب أكن هددا مس رانا ايركذ نبال اق ل بكرعامإل |
 هاثحا هشاريعلاب تلهيشلاثد ةينخعزلاب مجوملاملا_عزوجلا ثا
 صربلا ةئلد مسالاوبالاقو هل نبش عركذ بنزخلا ل هااادأسلب هويت
 نيع نع همن و أب هجن ىزهاوه نأ مح فلوق ناقد
 | مهركع قرط ىم ةدابحينرب مشلاوج» جرح اق آ اهب ةراح١ ةيشا

 لاق ةرحالر ىلا ةدبخلا داسلب سلا هعم_دّوا ءسوق غنت
 هيطبتل اب لولا وا زحل دلما ذل عخا ها ىلوا» ةبلحاجلا ل فيش
 -| !رملا ذ ىلكرزلا ءاككو رخام لولو ىلا ةزخالا مرح طشلاو
 أ_جهاوظىا قريتتسا نم امهم طبه لوف مل ايش. لاق أمغئاطب
 هلة قرهاجم نع_جايزملا جيلا ريصب ىثتكر ل١ هاكحو ةيطبشلاب
 هضاربملاب ملل الكريعبلا نالت اننرعد داعل بك ايجليك
 ءاملارطحن |ملسج ريكو ةسعيبلا برعم باتكذ قمل لاق -

 *« بحور اذ 1 ىلا لاو قيلاوجلا رك ذل وت تيد ضح نسيايسر أذ
 ١ 1 : ا

 انائاررع تبلد ءلوق ف نيبجنمب دعس نع باح ريل نبا جحا ارياوتست ا
 2 ثارملا تانل مس اصلاوجا لاك 2 5 0 86

 ماجهاذ ئامرك لتفو ةبطناب اهنطبر عامك م اهاد انف هلق
 . | تبكللا5 .سابعلرب ١ نع متاحف نبا جوح١ ترخللا جروم نع هس

 تبلل لاق ةمركع نع رهن دبع حول او: هر ىلا نأطيشلا مسا 06

 ل 5 نيبجزب لرحس نع صرح ةرب» جرخاو ئاطرشم ةشيملا ناس

 ليقو ّيسراذل قو ةرمغل يش ممم ةشبحلا هاسلب ىلاسلا تبجلا | ا
 بجو مرحو لاق دميركم رع ئاحف!ن با جرحا مريح م انسب هناربع
 3 اب نولأس ملا اهوراوملا لاك كاهضلل رع اح جا نبا رودرا مةنلب ءاوص هزم هانم ل يق ءلرح ةيخجزلاب مج بطحالاق خمج بصحيإو ذر سارع نب نوع ماجا نب جرخ» تصح ةيشبجلاب
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 هج يبي دا بحب

 قربا نع فورزال نب ضان لك اسم ذر مات بن وح كراوضرإصاو
 ةئلب تار اكم انعم كمسراد ةيشبخل: نط غر أيوحلا رن 1س أبع
 ناشيد مساقلاوهاول ةيشم هاكح ةيشرحلاب ىغملاهأنحم كرد جوملا

 © ىّيملالثؤا دذ_مخزونا جرحا | ع ىوسر أخ رانا مرتعو قيلاوخلارك ذ
 لاق قيلاوملا لاك نوشادر .دوم,لادأسلب أد عاملا 5 س ابشن! رع
 لاك لال هاو ءًاهتملا ابخرع اندد نيش أبرلا فرت ل برعلا عايبعوبا

 مزجو هيد أبرمس ىلإ هشاربع جأءاو هيبرعب تسيل ةللككا بسحاو

 مئناىلابلمثو دربملا يهد _.رمجلا هين ايرسابا هئيزلا باتكذ

 هأنسمو معرنا ةامركلل يالا ذ سرلا ةيتملا آجلا رلصاو فارع

 (اتهادا لاقو هل ننس هاكح هيمورلاب حولا ملال بق مولا يبن ١
 فزويلا نبا دعا نمر أببب ةاورااوهىطساولا لاقو ارب. ب اتكاوه
 تانفشملا كلاب رتعوهطس اولا لاق و بجعل! :رههد أذاه توم ذا
 الاهبوا اوهيرماكرتاو هوجو مس اًتملاوبا لاق اوهر م نبعلاب
 لاكمورلا هين ايرسلأب أنكاس ىا ىعس اولا لاقو طبنلا ةىلب اشمذ
 نبال ركذ ليبخخزسانلا سلرجلا ان مسا_رخاوه قيلارملا
 بابلا|واخداو هاه ؤرطساولا لاق لب ب_وتراف من1 لأ ملاو

 2د لعزل ةشمبحللا ةزملب لرهسل لاق س بغا ناري وخلا فإ قب ىلع
 ليج برعح_راذوهرمزف لاك باكل سلا ىنجننال ستحل

 دعاف ةراججابلوا ةيسراذلاب لبجمت لاق خاج عر ايزملا جرحا
 دارس جهر مدا لب نزلا باتك ذ ماحس رك ذ نيبو نبط
 لاقو نيله سل اىهو ندرس هلصاو ترعجوسراذ قيل اولا لاق
 ىيرَسم رارلا سس ى) 55 ارم هيسر الاب ربا باوصلا عر

 يح

 ةطس هل أن ىيلاب ثا هل نبش كحو هيطبمل أد نيبجنب ىيعس نعد
 هوو ذ سابعلربا نع مجرج نبا قي نط ئع ماحجل ن' جحا
 ةبسمغأجا قيداوجلا كد قس |رّملا ةيطلماب لاق ةرطبس ساب
 ا ال اا هيه يدور رد رب دددعررا جرجا نكس
 طقرل رع أنس معمم اوبل اجلا كح ]ب سلسل ١-44 ةشرجلا كاسل
 ىه_واإولا ل5 سرت مري ميلك فقتا لد همن سخن

0 

 . [ظابرسلاب ارجلاق ايس هوت قرهاب نع اجهل با جرحا

 ري 2222222

 .٠ |كه مودرعزلا جرتلا لولا هيل ايرسسلاد سىرلا ينّمم ى١ ليدعس



 ة ىطساولا لا امج يرزحلادوههإ نيش او برعد ا ذأ
 لاك اطل نأسلب اهجوز ى١ بايلا ىرل اهديس ايعلاو هلق
 "ايلا زرع متاحا زنبا جرحا :ريزيش بيلا ةذل ام ترعاالورجوبا

 ملوؤ عيد نع متاحف نبا جرحا نطشن ىسهلا ميطش اب اديسلاق| ٠
 سكذ ىقيلاوجلا لاق نرش شبحلا ناسلب هأّملت لاق مالا رجع ارطشأ

 كثب هلأ تفمل ! نكح طالرصلا) هين أيرسلا أب ثنا ملل اله[ ضجل |
 احوال ةنبزلا باتكذ ينم 5 مورلا١ ءضلن قن رطل من ىزوملا

 ل 5 صضرصق ,لوه ذي. س اعنا رع رس رجنرب١ جرحا رهرص

 ريمان با جرخاو  |ضل! نع هلم جرحاو عسمفقشف ميطش وه

 لبق ثارعلا ابها ىش ةزلل» فام لاق هيه نب سهو نع

 لاق تاواص نبعطت لومي نضرصد لاق هيمورلا نم هضامو
 جاو * أتوُلَص اباصاو دوههلا سد انك هيلسوبمل بى قيل اجلا
 تمم كر وسملا ذل لالا جرحا هل كاملا زرع عونع متاحبدلا نبا
 "سلب راي كربكوهل 5 هط هسلوف ف سابع نبا نع ةمركعقنرط

 لهداي هطل اق ريبجنب يمس نع حخاو .هيطشلاب هطلاق سابع
 ؟ هشيملا: ايشلجراب هطلت ةمركع رع جرح١و هيطشلاب

 ادصق هانم مهضج لاق [ّيْدْط هيشرحلاب نهاك اوه تسدوضاطلا 1

 سابعزب نع متاحفانباجيحلا شوط هل نيش هاكح هيمورلابأ ٠
 ديبجلب يمس نع مشل او جرح)و ةريشبفلب ةنملا مسا ريوطلاقأ ٠

 .. ابل بجلاروطلالاق ىهاجم :رع ىنامزملا جرحا روط ميىزملا لاقأ . ٠
 بياهلاذ ىوظ هيطبلل ب م1 |( هضلانرع احا نب جوخاو

 طنلاةزلب تلق هانعمل يئس وب تربع هليقذ مساتناوبا|
 " الوق نعاسكل ءاسرن١ سابع نبانعربر جرب ١ جرحا ترعأ

 ةيشبحلاب مرملا لاق هاجم رع تاح جانبا جرحا كلا هرمورلاد|

 فضائل لاق قأسعىشبني :للامهف مقحيؤملا ةأنسلبا ريف
 مرلا 3 (- 3 ١

 لع ردر جزا جى حاو كمل ١ أ سلب نتاملا در امل اوه رطس اولاو

 مماتملاوبال اق ضرع يد |طل ابوه و نكنملا ق أسطلا لاقت عابرب نب )

 (يرضحملاو ةئللا لها تلتفت ل ثيللا لاقو هيسر انلأب جأبمدلا قيقر

 -| نبيا عريبجرب ىرعس قي ىط نم: جي احا نب ١ جرح او. شبحملا

يوعرشت و هل انرسلاب بانعاو مورك تانحلاق ثرعأ
 | ةنار

 - 0 9 ١

 ةيئاب



  |دهاجم نع جاجفا نبب جزل سودرو ا ب 10
 ميطند امركم لا ورسا ع جحا 5 هرعورلاب اال سو دزعلا' لاذ
 اة رسيطارق ,مربملاب ةطزحلاوهطس اول لاق جوش أسم نزول صاو
 7 < احهان» جرحا ل. رس3 رعربع لص اس اطرتلا ناقتي قيلاجلا

 ايزتلا جزحا_رس المس هيمورلابل دحل١ طستمل لاق دهاجخ تع |
 [ءاسحوإان با جزحاف هيمورلادل علا س اطشلالا5 نها رع

 عطا روش ثازمملا مورلا ةحلد_رس اطرسلا لا3 نيب ىرعس رع
 انطق هروسق هيشسحلا» مل لاقي ىسال لاق س أبعنبا نع سرح ربا
 مهغبنقياولا كلن هيطتتلاب أنناتتكم أعم مم املا ل5
 نسلا» ينبحلا اناس أب نإ اوه ىلعس اولا لاق لة برعم ومنا ف ل١
 هفؤىلاشاركذر اطنخ ٌبرعلا صرحا جلو رورعاال ورمموبا ل5
 ماا ليلخلا لاكو هنقدا فلا ةربعأ|تنئا هيمورلأب من ةضللا
 سرب ةئل رنا مضملاقو هضفوا به ذر ر)ج لح هس أدرساد
 له ناسلب لامس فالا ةِن خرا لبق هبة نسبا لاقد لامشه فلا
 ذر جاكم ايرسلاب مانيول ءزلاوهيلطعساولا لاق موتعلا هيه
 عاد انعم انعزنكزوملانب' لاق هّدك راخأا مرعد قيل اولا
 ل5 رعت اا ىبوه_) (رخ م اوان جخلاو ةيطشاب أنع
 تيك بسوسراذزلا قيناولإ ك3 نك نناك ةيكسبملاب نيفعط نيلثك

 .| ةمافلاب_رهو تيوعتروكلا5 نيبج ب نرعس رج ر جنبا جرحا
 ْ دوه شاسلبال ايلعاذإ وللا اق هلنتم'رهوطتس اوه داشرإلاذ ةنيبل

 ماق ىرعشسلا ماين لس رع ماحد ١ نبا جحا كركم بيب
 قيال سرع ًءرككم م مجلسا ابومس لات شبحلا مدلكب كتم
 ١ |لاق (وؤره وخان ١ ةضلا لها رطب عقيل اجلا كح ندأجرم را ملا

 | ةأحزم ربها ناس بروكم ود تسب اتكهلّوذ
 | | ذك طتما هاسإ ليقو عنا ناسلب هليلق هاجزم ىلعس 0
 1 اكتدبر اكان ع م حاحا نبا جرحا 5 اكشم عراف م1ىلاعتلا
 8 ا ل 2 راما جحا دملاتم ةشمملا ةئل وكلا

 ان يلذلاو «يلتالا قيلاوجلاد بر هنن لاقو ةيسرانلاب حّرانم
 تبوكرم هبل فن ةركه نع مجاحوإ نبا جيفحا تروكذم برعم سرا
 ' 0” اتوكلم ميطسلا مولك هنكدو تارحاوه لاق
 طبسلا نأسلب تالملاوه داشبرالا د ىطس ىو سابعرب' نع
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 و
 موو

 نقريرج: رس جرجا ة أشم هيطشل اب ارش هأشعم مس اًئاوبااق
 سرجنربا جرح ١ رطغش هظبدلا ناسلب اصملا ةاسشملال اق ىدسلا| ٠

اك جن ظلم سلا لود س أبهر نع
 5 : '/ ١ ا اك مل

 اكو دل ةيشم ءاكح هنزل له 'ناسلب تيزلاركقوه لبق لم
 نبا كريس خ كأحلا جرح ةئشمان سسربلا ةنلب مساتنإوبا |
 اهيقبميلا جاد ةيشبحلاب ليا مايق ليها ةئشانلا5 دوعسأ
 راف منا عل [ييعلا رع بيابهلا ذر عحابركلا كح ترو هويه رس انع حرم
 مشرمحلاب انيت هانغبل انو تيس ام ميص) هأدشو نولارإمص١

 جذل بوه رجا درهما درحلا قيل ابل لق درض نول نيش هاكح | ٠
 أيوه ضرال له هوشسمي هلق ذل دارعم نب درع نع ياخوان با
 بارع جرخلاو هلشس ك|ييعلا رع جراد هيايرسا ادخل اق
 كتيانرع مئاجولا نبا حرخلا كلل تح زب ارجصلاب ثنا نيوجلا ثار
 هيشانرسل انوه نسملا لاقو هّيطنمل اب عدو له تال تيه لاق سأبع
 هج لا رك هيناروملاد رج همركع لاق و نيارجنب) مجزحا كانك
 ىاحل تيه اهلاصاو هينزعاب رخ ىراضدالا ديزوجا لاق و خيشماوبا
 حس اثلاوباو ل نش هاكح هيطشلاب ماما هانم يق ءارو هلاش
 اهلا: ]بلا وه مساملاوبا لاك سزد ةيسرعربحابنا قيلاوجلاركذ ةدرد

 دوي ىجر اذ. نورا د ىل اسشملاو ىقيلاوجبوكذ ترققاي هيطشاب |
 اموعبزرل انا نظرت ١ هملول نك هرب دود رع ماجن ب جرحا

 سس انعئبا نع ميو درع ب» جرحا رمد. س ارعنب! نع اهرزالا نبا
 فزوجلا بالاك ورصد هيشبحلاب ناشد ايل ةرس لقوة ٠

 ظ بهرنملا لفه' نأسملب مند هانمم لبق نكيضَي ةيشسحلاب ابوييضي ه الصم
 كاد هينايرسلاب ملا لا ست نب ١ لاق ملا رل نيش هاكح
 ىق مل اولا لا5 فوههلا هيطتلاب تل فيش لاقو هيننزبعلاب ىرنوملا_ ب١١

 © ليلا لازهأب برعم بوسجت نب. | ذونميىلا ابويوشم برعم _وغعا

 هير مزهلا لعل ندارملا ذل مصملا طانعلالا نضر له توك اهإإ أو

 لن قو نهرب باتك ذلق حمدت مو نينسم
 تيرلا جات ىصاتلا

 طفاحلا ملهي ذو تاأيبا فال ضنمل تيءرششو عبس ابرق كسل نبا
ؤاظنل نورشعو مجرا أههذ تاربان عنب لضتلاوب)

 تلد ذو تام١
 ١ 0 )»ع : هدووح ا يب : ملف ها كو ا

 ”دربالاغف هللا ام صولا تيذ :نوتسو مضب ئه قانا طلع |



 بواكت ليجد _روطو مدد عيب توكهطوليبسلسا
 دوور نست اولص قرتسا 500 ل

 ”قيتعرماطشلاب نيد مث . سهو مهن ابر نسطارقا نك
 -قطسيو روك نم نيلكت ئرو ةنشان ملا ةروسش كانك

 فوم ملم ديردنب١هاكح مذ . .١نكدمت ىو دزد هيلاتم هل
 | نى دططلاقو

 وكم تريلا مت بالاو ىرسلا زك يحس لدمو موحت دز
 روبهصم بو هلجرب مح تسرا)د اكتم ن هانت

 لولطس تيغاطلاد هعم_ذو اق مم هاوالا كسل او تيمضد
 دوما أنسلادرصانم مقرلا مث رززو مهءاملاضيلعو ىرص) نفرص

0 

 7 تيبلا طش وينيس غد ىكلم عم .رمجلاو نسأي تدزو

 دوك نفراطنتملا عملا ناجح سو نوحي ىردو طارصلا م
 3 د شاد باوك تلد ارال اد «لمو يلب أنره اقنط أ نهإ,د
 ةاشملاو ندرصد نوه سقس ةزهرز د طشو دوه

 نسبت و نيريسوننكاموبر ..!وح دوم لاضتاو نوحيربس
 تفوصلاو تررعأبّمَع صورا م نع ة درو بوجي

 فطوم موتا اه دّيسو تاي تمهرلخاو اوهر اهمرف ةنيلد
 ريدكتم هند الجو. تكور افسا لقد

 دوذهطا سار ططتعو نرع يون سرلاو ىوطو ةظحو .
 دمع اظانلإب درع تاخام انهتاوور ترفاج_ظرابا كس

 د وصقتمرملا وامل ةرزخاو اهي اطب عنئملوارا دع مهضعند
 هيف نصر كد |ظنلاو موجولا ؤرعم نجود ولاثلاو عسانا عونلا
 ءارلا|ث باو فربما نب تيقن اكرم نمو ةدامؤس عجلت اقم
 جزل اذ توزخاو سر ابك ساو :ىصملا ىمصل ادبعزب ره نيملاودا د

 كانالكو ةمام اظزلك داعم ةرع شلجحتسم _عزلا كراشمل اليو ١

 ًاظنلاو ثا كرتشم هر ثارقالا كتعم هدي ابأتنك متل انه ذل
 7 ئاحلا جورجولاو طللا خش اظنلاليقو رئطاؤوملا ظانل اك

 . [تاورثلي مهو ”كنيقملا ظاضلا» ث ميمللا ناكل اذه كيدراول شال
 ّ تراسحذل هريثك مضاوم ف نحل و هأنعم_عزلا ظفللا تكلا كلن

 ذ مهطمج ل سحرقو ىخلا عز شرا ظنا او مأسق ل أهؤن هرجولا



 ه6 سل

 غطت

 فس

 ىللا فضست احاول ةرلكللا تناك ثبيح دارصلا تارهم عا ند |
 .نكذدو ىشبلا مزاك ؤ هن ذ نجردلو لك ١دزيكاو اهجو تئيرشععلا
 هدم !لك أب يخل جلا نوكي ال اهؤجرم أشيرح. ,ب اًسكريض خلت انه
 '| نبا مجزحا اذه بتناك ةريئكاضوجد ادارملا ىري قدح عطاىملا
 هتنل !لكلجرلا هتني ل هظنل و أذوقود | هررلا ىف! ثرع مربغو ىحس

 اميل تي حاولا .طنبللا كرت نإ دارا نأب مضت هرشضرقو:|
 قعم لع مرمتشتالو ةد أاضتمريع تناكاذ١ امهلغي] يعش ةدرعتم
 (لهو ةزطابلا تار أسال ل املس مسد لرملا ناىلا دورحاداّس)و دحاو

 مه رزجر اذ طر كا سع نبا هجرخلا قو ىه اكضل ارضا لعر اضنشالا

 كلنا لاق | مدل نإ نع جوا نع بوويو نع ديل نب دام قيرط
 بوب ل نلقف دا>ل 5 امجوجو تارتملل عزت قح هنا لك هتنعت نل
  ابرض اهرجو ىل_عرب ادا يله اهوجو ثارملل_عرت قح هلق تبانا
 نع ةبركع قي رلم رم لعسنب ١ جرش. !ز هوه ين لاق .مارشالا

 بهذا ل اّمف جداؤملاىل هدسر ١ بلاطيلان با العنا سابعنبا
 مهم اخ كير هرجد د ذ أذ تارتلاب مجاحتالو ممممانخ ميلا
 ..تينم ئللريح) أد رل لاك سره زرنا داى خا رجو_ارف جحرخلاو الاب
 امارعلا ىكلو تقدصل اق ل نئ آنتوبب د مه هم باك لهاا اف
 ئل مءاذ ننس اب ممح اخ كلو كوول قد و ل نمت "يجو د د لاع

 يي اب قبب مذ نسل اب مجافي مهل جزل اصيح اهبع او دبي
 لعق ا: ىرملا الذ حرم عملا! نه هلثا عم بويع غن تو

 ثايبلاد مين! طارصلا أدها تأبللا نمع أ هحو شع ةعبس |

 .تراهرمو هائدهعرملا ا نيرلاو مدام كده ؤزه كيلواأ
 انلمحو داهمىفزكلو اعرلاذ صده او دكه سنا هسا يي ثضوأ

 :ةماار ىدهم كش“ اياهاذ تكاو لسرلا وسب و أترماب ثوم منا
 بوي! ب نلا انا ملسو هيلع هسا ل جوتملا عج و ادد تمم مهرجلابو
 مسير نعرف « أجرتمل و ةارملا دمب و ىرحلا و تانببلا نه انمل شام

 مهر( ىدو عاجرتسا» «ىرحلا ىسوم انشارشلب ّينولاو ىرمملا |
 هلا ري ىلا ملت نحب تيما ظلامقملا عدول ةرجحلاد ثددتسملا|
 فيما منت انا ف سحوملاو هع م« دب ل ى) مهرب جاح ىذا

 مالصنو تورت هراخ ىلعاناو كتم! مهام ةءاسلاو كام

 فرش م مل ويلك طعا ماممالاو نيس ادم ديك جنمبرال هللا اذا



 ؟وسلا

 ةالاصلا

 حولا

 اس ود هدم ادا داشرالاو كيلا :ىهأنا /مجىملاو شاملا ممل ى١

 العلا س يكتوبوسي ةلثنلا هحوا لع قاد ئوسلا ثالذ رهو ليبسلا
 ثا بازولاو ةوسرتع نم « انضب_صربلاو ؛ئس اهوشم هلو شعلاد
 متلرجل مشل و ةوعنر انكم كرشلاو واو مويا ىلا
 ىفنممو :لأموج وسلا هيولهجت ب نإاو وسلب مةمسملا» ئئسلاد سيلا
 ' ألتتلاو ىلا سامو اوسلا شكد ىسضلاد نارا وبس مرلو نشدد
 ملا مجوالع ات ةدلأصلا ثإلذ رهو وس مهسسم ةمب نحلاو

 - | ةالصلا رجس أءموسخرصملا ةواَصو ةؤلصلا ةنرمقد ىنجلا

 « مهرحالع ره الو ةزانجلاد ةالصإل_ءدؤا ذا ةمملل ةدلاَّصو
 رستالا ةارملاو كلم“ اذن ثلتولص!تسرلاو ء ميلعلصو اغرلاد
 ىيهالع ذولي ::ثوامو هسا ن١ نان شتسالاو ةرجرلاو كاناداصب
 1 | كلا خ-رهو ةالاصلا اونزّمت ل دجاسمو تاولصو ةالاصلا مضاوحو
 تاعالو ءأشم وع همر. صرخ مالاسالا هحوا طع ت درو ةرجلا

 مطاز ادورلاخأههذ ضدسا ةرجمزك ةنجلاد عتعام ةجمفاتاو
 ةوزلاو هتجروركسلع هدا ل ضد هاولد ةرهسلاو همم ىرلب نيب ارشد
 لاك ناملاو لبر ةرجر اهمشل مها كبر ةرحر تنازخ مقارن ما

 ادا جعل صنم اد هر هرجر سانخ قزرلاو هتجربو هللا لضئد
 25 دوملاو ةمجرب فدإءاوا هماغلاو ةمج مكب درا وا !ًاومس مكن ذارا

 ةرشنملاو ةرجرو مقيد نفت سلو مس. ءآمحر ةمجن ةذ ار

 | عرضالا نزعل نرخ (نئيلا مصاعال ةرصعلاد ةرجدلا هش ىلع ير تك
 تلا هتتسعلاو علرشللا هجبا ٍلعتدرد ا كثلد حو مر

 78 مكاتشيادإل تقلا و ةدتنلا «اشتبا لولاضالاو ةنسخ وكت ال قد لدتا
 .٠ |مهاجرم نعو هل دلضلا» كونتفي نا مهرمزحاو ىصلاو اوزمك ثعزلا
 ١ ١١ كتدتفرلارهنا اضتلاو متنخ كتل م ةمزعملاو هتف
 ل ةبملاو ماعلكذ اجوتشو_رضرلاو لوطّعس هشفإا ؤزلا متالاد
 | تم نيدللا اممم للود اتخالاو . .ةنلذ مص نا ةوّسعلاد ةنتش |

 ٠ |ىكع موب اقازحاماو هدا بازمكس أنما تش لمج بانحلاو مهبش
 .جوالعدرو عدرلا كلذ رد اجوتشملا مكي اد اهونملل و ادوشغيرأنلا

 كيلا أنيحوا ثا ولو حورل اب نكت املا لزي_ عرلاو هنه حورورم ولا

 أ تاخعيو حز ةايللد هازح ححورب مه ىياو ةمجلاد أنو :رغاح ورم

 | مظع ومو تيمال حدنلا ملزم انحير انها انلسراذ ليربجم

 مد



 عورو أي حورلاد 2م للملا لزتم دة ولما رهرشجم ..حورلا موسي مون
 غارلا جياع هدد أضَعلا كلذ رج: حورلا نع كايولاصو ترغلا

 خطو رج ميش لجالد لما ضح اذارمالاد مكس انه تبق ذا

 ال ىعنم ناكارمادمائضتيل وطلاو مدمج ضيسرعال ىتتتلل صالاد|
 «, ضف خ ملرباو ىو طش ال برجرلاو ملجأ مما ىطمل كالحلاه|
 ىصَدو ةرصرلاو لش ارساء ىلا انيضكو مالعاطو اهأبضق بوسحي|

 ,يلغانيضم (لذ لوزنلاو يلع فقه توملاو هيدا او بت لادا كد
 قدي هرما أم ضعي ال واك] منلاد تاومس مجسم نها ضف قلذلاو تملا

 ”توالع درو كربلا هاذ نيورمال نيج ال نيضقذا سهلاد لمني لان
 هن م سا اهركذ فذلاركذو مءابا ّك "ركنا ههااورك ذاخ اسلاك ذ
 مكركال ورك ذاذ ازحلاو تعاطلا» هيفاماوركذاو ظئحلاو منه ذل
 هب اوركذاهلونس الذ ةظعلاو هدا اورك د اذ مكسح) !ذأك شيلا تاولصلاو

 كمسرخلو كدر نجرك د 4 ءاجتا يبتجتوا نايبلاد فركذلا ناك ركذو
 م«ناياه ىركذ ايعرضرعا نمو تارّملا» احب مثرح ى ١ كبر دسع_اهركذ)

 !نكذ مصركيلعاولتاس ىبحلاو زا! لها اولا ساف يروتلاو شكره
 طررحلا حولللاو مكتحلارك ند ىزاا انها بيحلاو 5 < فروا |

 اركذ تايلاتلاف جلاد اييشكهسدادركذو أنشلاو انلا سنس
 امس اذةئىبلل ةولصو ىبكا هساركادلو ةالصلاو الوسر اركذلوسرلاو |
 , تالعدرو أهرلا كاذ رهو فرك ةةرعرّضملا ةاللصو هشركذإلا|
 توو د اهم امو كرضن لو كاس ل اقددا ثود م عرتالو ةدأمحلا

 ككئارهس أن هف يه اوعذ لونلاو مك بيس [هوعدا لاؤسلاد مارس :

 «اثيك يب لوسلا :آعداولمتب) يملا كردي موجارشلاد مهلا 3

 كثسنإلاو هفحلا هحرا ؤزعدرو ناضخحا» كيذ رهو أشم يضع 5
 اممحلا لعام ضد روما و صحا | ذاك جدزملاو فاأندصحلا بوعري

 املك داما ب تكد ساخن لاق ] صح بازعلا_ رهأ ٠
 أتيوبضعا هانت ايومس ال40 ىلا هأتمذ فسالرث نس ادارسلا|

 لبسح حفرت ُث منكوانالا بكاوكا ىف جيلا لك ذ ئه ئإزملا قام لكو
 | سيلا ددارلاة صلاوربلا شذ نعرف اميزكو .هنيصخل لاوطلاروصتلا فو
 / سبل ا دارملاة ىحيل ؛دنبلا قد امل ربظاما سن ألا باتل سله و هاحلاد
 9 مارحعا نتج ومدالإ_صتعنل اونو ىنج رم هالو انارجلاو

 ما نفاد مصل اونو حاب بوعرمم ١ ذل جو نل ظوثو لبلا "رم

 نك



 ا ساهرجلو | ارسال 2 ذ اضف ايو أيام هداعالاب مولكلا نع رخل و

 هانرف أيثج هند امّلكو اًماطممولكل لع مرسلا مدع دارملاف لثقلا ذا
 هطاناكو اهكدول لعا شع ه ءةانيف ةيش اج ما لك رولا [مرج

 لكد اجازملا نو ثعكلا خب امدلا نم اذ ايصال ةرعلا رش تانسج ره
 نزلا هانحف ميولق ة.ةرسح ككل ذ هسا لعنعل ال هما لن اذ ةرسسخت رز أه

 ترم هانوف ةريضخيرللا اره ن امكدألا لط ابل اذ_رضخرلا صدم انزكو
 د ارملاخريهاخنحرل اغا بازملانزحر نم هطابزكو . نيعول)

 فكم داع و ثبؤمملا بددالا ثاشلاخ بر نم هد امزكد كو مصلا/ م

 كرمت ءانمخ تاذجر"ال ١ لتتلاو# مجلي نم هضامزكو ىهدللا
 9 كلش عمب بنك اذ دوزل ان هضاملكو انظىا بيها امجد
 ةخرلانمههابزكو كرشربغ كرشرغ بكد اذاروزو لوتلا (وض اكتم

 !نيتس لاذ نسب مرو اه كو تصاب ماداصنال تعا دادالا |

 هيد ةنيكس لكو مارزقسالاوريزعتسلا اسونو نيرخزلا ذ ام زمسام
 كتماحانحرل رحجلا رسزركى سومو تولاط صفد لااا منين امط

 لينا نعلاون» سسو ل كابول دوفولاو نال ون يعس لكم
 هيث يمهل 5. منيح اسبشرلا اولخا او امل ه دونحو نسلم اك هيد

 'ظ | مار « اهرب وعدا واما س ان )روما قف هدهد ىف ىلت مل اتعب
 '| ال١ ناتلا باصد انلمجا مواز اهله اذ ناثلا بادص» نهدلم امزكو

 | 01 ا
 | 062 ةماتملاو حايل عامس ىف هيف مسلك تكمل دجاسو
 ' رصلاونج اورو ذعر نشيل بيزجتلا3 هيف بارع كد ارسال م ىزملاالا
 . |لام زك ل كو ورقم هانعق توكشاكرل لكما هعاط هز تونقلكد

 / |[درطاةورلا» 1100 ملع ةعنيعجومج تبإكا طرعاللال
 1 0 جوز هذ حوت لكو جرس

 ا درو الو لوحد هش درد لكو ١ىج ءاشالا مملع ترمهالا سح هذ

 اضل هللا نلاكيرل نم هلطأم و هلخري مل هيلع مه ئج كرب نه آم

 ا د لكو تونا امته دارملا5 قداطلا ولا الا لمحلا م دارملاد يحسد ١

 .|انريصتارلول الا درجت خر يصإكت لها رف دعي غول طونق هب
 ١ + |لا»و_رسراذ نبا هركذاعرخا اذ مى ريحا لعاوربصاو ابيلع

 | 00 ا الا ةدابعلا_.رف هم ميصلك مربع

 . | ةلظارلاف مانام لواؤ ىلا هناء اا نمكلا دارا: وما او ت الخلا
١ 



 1| ىفرالتتحال رم ءاظل أن مث اذ ارحاو أسضومالا قره اشللاإ نم دا ضل دونه |
 قع رع هبرتلا رسل ميولاخ نبال اةةورطظتسحلا عشك هعدوهو متملا 0

 اناا غن

 اتينا ايخد دعس

 تيهد سزإ ا! كالا كىصلاومج هيف فاطخا لكد دانه ادؤلد ليش |
 اموضخلا مر زحام لك نفارلا_كاو نجلا ميدارملاف اوصننااملشم مجاوزا

  ىاطلنب ل ةركذل اج نهروبزلاا أن نتكرتلو لحلو فرحا لبق
 ثالذ رب ضر»و اكد _لرؤوهدرخداذركاد ومو رق نسيملا باتكذ
 صو ولخا الق أنه هأ زعم ثيرملا باتكش جوجولا ل5 اهاحد

 | تملكوُم) امههاواخإ مق ضرإل ّولخاز هر *[مارلا ىوتسا مث تيب
 زمانه نم نسل نيود أل او جب يصل ملسو ميلع سال مهونبلا ضرخ دق
 نع جاز د يرط ند |, جريحو م احا ن باد علنسم ح نوجا ماعالا جرحا
 | لك لاق ريسو ,يلعرس) طصرس١ لوسر ع ىرزنملا ىرحس لا نع ميهارا

 "جن وبو نجد أنس ااه ةعاطلاوبذ تورشلا هظركذي ادارملا ؤ ن

 كتلك اى اعزب نع ةمركع وب نط رم حاحا نبا جوخ هنهصن
 لاكرسأبعنبا غ كا[ رهضلا قيرط ره جرخاو را

 "نسج ايزملالاكو با لعلا م حن نجرلا نه تارملا خب ىلا

 "اولا ذ يبس” لكل اق س ابجنرب وه ريبجنب ديعس شويه راغ نع
 موك قرب رع متاحف نبا جزحلو هرج ادارملا ةاداطلس ل كو ةالص

 ن١ جرح او بأسلوب نيرا اهارتملا ةىسلك لاق سابع نباامع
 خلالها رعرسلا قرط نم ارّسالاو قولا باتكو ىراشالا
 ”داوحوس ادوبلا بيئرعروطلاو ث ارا وأذ اككدالا تاش بمر لآ سأبجنب١
 , | تارسلا طش لكلا بكا نيرا نع هرمختو متاحا نبا جرحا وروهالا
 * ١ نع جرحاو انهو ميرلا ى هزكىتس لكو ةرجرراج حايرلا نع

 هلع جوخاو ملا من تع خ١ تدارملا و هه مكذ س اكلكلات كأخلا
 لاةرهبجنرب دروس ىع حج سد اولاخونجزطاذ نازلة رق لكل اق
 1209: لكلا ةيلاجارناارع جرو ب كونج كذا تاتا كش الأ
 جرخلو ناثو ةداسونو نكتملا نعوتمملاد مدراس الاون فورم أد رمال غ

 ان جزملا ظزح ابهركزي نارملا ف ٌةيالك ل 6 أضن١ ةيلاجا فل امم
 مجد رهو ظنحيد هداصلا نماوضني نيلمؤلا لق. وقال أنازلاثمأ
 ثلا نا ملا غل شم لكل ات ىهاجج_”رع ج خ3١ ىحا أهان ثادارملاذ
 ل5 لي نعل هبعنب سمج درع جرخلاو نانعكلا رؤس اند روتكام أشالا

 لد زب. .رجرلا ربع رع جيزتخا و هل ج ضال رثد اذ دولخ دال غول“



 هع ىمن 7 ١

0 0 

 | | لاك هنع جخحاد لقي هانم ردت ناسلإ غوش كلاق مسابنمبا
 "| ىف ءارو ل15 كالام ىبن ع جرحا مالاسآلا لكم !رشلا ش كاملا
 ْ ل5 نر ذىوس زؤح كلذ ؛ ارو وس ١ ند ئيدورح ثع مك ماما مدارغلا)

 | | لا5ش ايععرك_رب نع جرجاو هلي ذىوس ومب نك(ذ ةاروام مك
 . | نع جرحاو باعسا مطقونم اطسك داكأمد كنا نعى اضمك اكام
 جرحاو دسلاوبج رس انا عيصامو ىسسملا ىو مدنا مص اميل هركغ

 جوخ و ولخونو لج طدازتملا ذب ءره ]كل اق قدما رع ريرج رب ١
 لاك يبرر عزرب) نع جرتحاو ع ايلا ما باتكذ مشا لات هاج نرع |
 فري لانب) جرخاو وايل بد اكونو_روس اذ دارعلا ذي ء ىو لك
 م اشنح تارا و ناكأمو اسم أشينح مارملا و باكأمل 5 ىردسملا

 | ااتولع اهارلا ونعمل لاك يبجنرب دعس نع جرو جا جج نييلسم
 |١ تانولاسو ةتننلا 2 دصتلا غوحد تالازعزوا وعامل
 . | تقومي ناالارس أنملا ثيدب أي نأسحلاه ظنعد نسل لق ادوتضنيا ذام
 تب ناسملاق ىراذيلا مص قو حاكما مافغ اس ى زا اومجاوا

 كتالئذشيولا برملا ةيمّسش و أدازعالا دارتلا ةرطملا هدد: مس اه هدسمع

 لاقذ أمطق ثمل مدار !ادأقرطم يكذا "ي اناكادا كلذ نو نيثتسم١

 ١ لطب ةرجل ١س ناكا ذاو ترطمإونو بازئلااع اداكاذأ عاملا

 ..| ظلك ع طفحا نس ابع نبال اقلك ك |هنملا نع خيش ماجا جرحا عرف
 . | اهوسؤئلا اماذ نيكرشملا تجسس ضنالو ىلو يمر ضرام خيطامو امارملا كن
 . | ل5 دهاجم عروضه نير حس جرحا مه ءامنشو مهد اضن ارثكا اذ

 ١. | تب بهو نع تامل نبا جرخاو مياص نضونو ارق ف ءاملجل
 .١ | جزحاو ةرثصلا اهو :ونج لي لقال اد لملك طحارملا رو لكل ات هبنم
 ىلع اولظخاحس بولغق اجي معالاص لع دال ف اداك اه لاق اقسم مع
 خ ءوثاكا اك هنيسعنب ناس ىع حرحاو أهيم اوه عونم تاواصلا
 : هنمع جرخلاو ,م ربحا رض كارد امو مسني ملف ثادردي أمو طارتعلا
 | تالا قاداك اه لاله اجج رع جراو لمعونج ثارسلا ةركم لكل اق
 . | تلق رنا ةرمم ذ. لعارلا لاو ىناكتا مروع أل اذ سالت
 ..|مكوت كلن ردي امو هلسب هركذ م لكو عيله كلر دامو هوت هس «ركذ
 ١ ْ |بمانعرض م بوبلعام كير د١ امو نيرعس أم كليررا امو ذ دقو

 هيلا تيجو اهركذي مك يذيطل تركت اذ زود نوبل لد نيا
 اة « (٠ الو سأدن ازهيلب عزل عض ذقت



 مان لو أمت اود فولاشختل يس ىلطملا تامل تم راذ ورحم تالعن |
 فيهزمل كأياو: اند اك هفيرقفاك ايس طاشتسالف مولكلا| ٠

 كالاضلا ساحر خد ىملا ماج ذمإع نايتس اذ تيسلالضءما|

 فات ةرام لا فاما ىلا ل مساق مانباك نيرحاشملاو هيهذال |

 ”اود'لص ١ خد ماا بلط مسيَتحو ماهنتس ماركت نيرجدرلع|

 تابسان ل عزخرت ءانملا |نزلأف ةصاخروشلا تداوداءشاسو ّمصاخأ

 همويكر سوكمملا لاش اك هييبنتل او سيكي ل ارح نيينعم لح ش

 تيل احلازاك ذ"تبومل ان نحس فول مهد يهد أي دنع جرح نا الارث ىلا | ٠

 1 ا جاتحي ىلا تماودال داق ىقرحم  ثاوحجرإلا عونا

 ياو | ىضامدو ءاهسول! '*رم ابيك أنش امو فورحلا تاو دالان طاعاو نسما

 لطادا يحاصو اش نيك هرظن فصد لطتشم ناك نلا بحاص نال

 حنس قد مجم نب يبل ضخم واظرف
 متع ةزرب م ايلف امامط كذا ارشيف ةنيدجا لا ف هركق رو
 م أظف مطتنا ام. ىالأج ةريخاهد ءائل ا لو للا تطع ئطلتبلد

 ىلامرل لعل مللت و ثملللا عدم نع ة ثلا 5لارجلا مطلع | بترتم
 روح ةسدا فل خلا مزللا رخل رع يام *[رش ضلت أ /رصلا نا: وتو
 ٍثمال مالال|ب عرك د قبس نم مهلع ق ىصتشل اق امحتس رثكا مجاب أن ايد

 د 0١ ىسرانلا_لكلقو هي 'صتسه رك اعو طرود مضود اممم
 اشيا تق كالجا) دعما نارلغل ريل باةقرلا ولقي لو باقرا ١
 قار مةالصة لتي لو وهاس ممالاص رع لاك زل هس رجلا لاق
 مج ١ نورحلع شرم ا دوس !رإ هو تالذ هأبشا هجري شكرك د
 ىف ىورهلاكتييهرئمملا ملوث واخ فينصتنلاد عؤملا انه د زو القو

 تيما »هس دأسلا عينملا طناؤ ايس م اهرحارومأب تصتخا نعد
 فرشلل ابن اف له فالاذم قبل او نوصملا تلطل دن اه اتناك

 لرفيو حرشش لاونع قمل | لعو مرح سرك ١ أب جم سس اهلل ناكااونع

 ات اوك ملغ عل رمال هلل |طحالاو لاخلا قمنبك كمر ىلا زن ملا

 لمي نساك اد-عاو نهاع املك ف !ىنه رب رضملا ل [تملاصا ىلع
 .س ارق وهام معزخأتت امم احا رباسو ثداعاذا اى رسلا

 . | طايل" ناك اكمامطلاب هدا شاء لع بت سمر بع فطلتا دال بئلزملا

 . | قرصفامضول ةناظع اوسع ن أم اضد منع ابل امتس اب هن اعولل ذ



 ثم جرخو ؟اهب) ضن لك دور ح اى عع ناصو لف اولصبلا ذا

 م 642 ىو

 حرش ا .ن اف له فول منع مؤنس ام تأبثا سننل اير يتح
 . تاج ايس داس مهبل رع انأمحونا هاكح تأ واو زف عيزع

 مبلل تامن اذ ثمود اللا مذ تم نءاذ'ىنع طرشب الع
 مزمل غركنت اجامل ىن' اتف قيّتحلا ماوس ىعجزد |هربع نواذع
 تع بوكت نا مسا تارىلع تلخدا ادا 6)ئماك نيسجلاو منأبملا

 . |[ىيرفامرتسو مشلا خ تتلو رصتلاب ءالوه قناه ةق اذ
 ىدأني أخرح نوكت نا ةطلاىجو ي_داشلا ماب يدا 25 انش مك الو
 نلعليللا ءانا تن اقوه نعأ اك م لذ ارعلل مس لمحو بئزتلا م

 ةلعسو ماتش فق تاغصلا نه بخاص ايوا مهملا ثيمة ارق
 ذ ١ناجيارووعد نم هتمولس مسيو ؛ ابريزج ارت لي نخل السيل ملا
 ”اعتلا ذ ١ فزحلا ةزمك وعد سو مةيتحلع انك منه م ابعتسالا بوكا
 تالا كارذ اىكا نه ماري كنا قوه 'ره١ ماس كلن اهلج سنع
 | ااجلرنملاو ةرملال داعم ن أنيس فرخ الايلك كرنكم متمتلق هوت
 | ذا تلد _عرتالا صحاولا نج زكا مساره اني زلا باتكذ متاح لات
 "الاخر كأذ ن انشا ءاموتي نإ_زومملا غ ناحرح-و ل موتبال هوا تلك
 سيب لون حلولا ل تسبل ةييصوصخ حالا ذو دحدرل موتي ال كالوخ

 1 مش شدالاو_رثحول اوريطلاو تاويل نع اجوكب ناروعت لحاور ارلذ

 | تود نيييهدالا نصرصخمم مناف صحا دارلا ةوسيل ولج ىضرتعد س أنا
 ل( حاولا عمو لوا ئمب برلا مولك قا لصون قابو_ل6 مريع

 7 ١ :لواو نحلوى1 نجا سوه ةويع قتلا ؤد تاشام ذل متسيف
 ظ فاجام لوم وتلا غال لمت الاف أمؤدلانعد روح ىكرحا اوثجاذ
 ٍ برم ينم |ذ حا هريس مل نا دحا لقرب نل (دا«بسحيا ميدو لحل رم

 ٠ (ىزملا هج كوتسرحاو اتلطم اميل متسم ىحدوو اجا لع ضتالو محد
 . | لاّيرلذ صدلولا نول «اسملا نم حك اكنتسمل لاش ل5 ثناؤملاو
 اهيلد_ترلق ملا دارقزلل حلصن جاو ةرحاوك لج ءآشلا نه دحل وك

 | مجرل حمو صولا ثزلخم نرب زج اح رالعوحلا نم هلق ذر مب صو
 0 ةيراذ هظنل نم مجرح اولا سيد داحالو نو دحا اوهو هظدل_ :رد

 :  درعلاو بطلا د. لوغنلا ةيسمارولا)و تقولو نانش )لب نوزحلو



 ب

 لصخرود اصخاج_منا نحلاولا فولاذ باسملا امخ_ءروش ىو هىمشتلاو

 ل لمجتسيد سدا ذدا بيرعل ١ موراك روما لبق نا صولا خلاف عروس فكهزراش لي نئتلارارس١ ىفد قوز ٌرعِبس أمس همالكرهأ
 ن اتخارت املك تاس الا دع «احفيكذ تا الا نحن نحاولاو قنا
 ناك نود ناك ارهلح١ صتخيولذ نئدحو لحيو ومع أما نيبعوبايإ|
 بلاشلا :رعأنه لورشلا اجوك ناوي و_زهل2 نحال أمس ىلغ ناو

 تسرح انازعلا تاورمه ذ فعالا لة لصاؤملل مياعر

 قارغتسل لوال اذ تاش ام غشخالو طش نزلا غايه حلا نيمب صلع
 دج نما اتينا عمر ناو ليلا د ردك لو أنمي و نقط اثم نجم
 مجموا ثول ىلع داشلاو ةرب نجاح هنعرحد نود منسم ايدل تك نييلضاخ
 غاشاد نيرشنعو نحل شح ح) وح تتارشعلا مح درحلا ذب جمسملا ل واه

 كلادلاو اشم يس اكرحد اما لوو زعم ميلا اذاضم مهتما |
 دى هساوه لة لق مك ايد هم» نصره _رمزكد اًملاطماغصو لوتس

 لست ذب 00 هرعع ]عمي أرخو نا١/1 ىحو ه[صاو

 7 ابوكتال دورملا لاق خي بااتلإوهو رض املا نعمل أمس١ هوت لاشي

 كرظلا أسيل 'اذاضهوا ايرفك ديلا امجرحما ذا هدد» عرضت يفوت أرح
 ماكو ادورطنت نكلح ناو ثوم يم ىبز أني رهالا لحد نع
 لكاوا_3 وكما نيكو والك متنا ذاك ادوخع مب الو منماموكت مهر

 مب ب أنك ذك ذاوونع هاما سد نك ثار قص ,ميلونمم اهلك صصتملا
 سولانغ كانولايذ لدبلا دحيلع ميم لاتش'ل م ذاف تياشناذل|
 اهركؤارع ا ؟أاين١ ميفلمجذا يبلع هسا هرجن اورك ذاو هنا مارملا

 انو لس وميلاد لك لكل بوو دوكادملا لسجلا ىض يلا ةرمملا
 دالك جنك ركل هما رهن ارك ذا: ا فو نسم لون اقرظ والا
 لن قنو مرح رصف نكذاد ىا فو نحب لوغملا لا تأاضل نظن اثنا نو

 دوال هالو منك ينجم ةراووذاوذمب عيشما ذأ
 تينم لا لع هنا نم ني مهنعمب ارق ميلع حّرخ و ! نبه ابوكت اهنا
 اهكبانرطخا هلق لا ذاك مفد لع ىف ذأك شذا مله تلا لاق
 ٠ ىدماامحل تو نيم وللا ىلع هّن» نه عزل ىا أامغ اق ن أكأ ذا نيمالا

 نمل نع جزاه يشكر كذ و ولك ا كل ند لش الو ماسه 5_١
 |ىلعحو تالذ اوركت ا رونجلاو اجرا ثري نئعود ىتع ل أسس ال ىلا

 نقولا بجاولا لش ل )ب نختن نعل وصل ١ غانو باب نم ميلا

١ 



 ذا ١

 مع نا

 | .|ةالوؤا بلو ماشهللا_ل5و ثوللسم جل اذا نم هلق لسرملا |
 ا ذ ١ اوركذادونع ةيمسااها تحب لآ دف اضالا ذ مزلت ةامس وذا

 فاضم نيحلا درهوم الدول بإرعا ةركللا نار :لجاملا١ اهءاممأ لاوزل |:

7 

 تيس فرح ارتب هلع مه دجتلا حا قاب ضاع از
 سيعسلاجرحلوحبل وعدو ظل ليشتسم بوس ناف مث أنعا لداغالاذ ١
 لاخلا خان اهنا مضت ركذو اذا الزراع نوكي نا مزليف ذاغ لغترقو هيلع

 | ما تم أذ هه وضيف ذا! دوه ركرلع انك ا لمع خرم نولهتت الورع
 نيالركب نارا قد كا ل5 ثالاهدجا :رخ ىداسملا وير طارم متاح هل ضرب
 نلوم لملعتلا بوكت انا [هأشملا هنجيولا ٠ تاكرتش ذا ن اكلامو 0س ملد
 م ىبلا مكمن نئلدىا اجوكريشح بانعلا ل منا ملط رعوللا كنب

 ىلا مال لزم فرح ره اهو ايااذ يلظ جر بارتلاذ لرعشا
 كتمالرق ظطلا ١ م رل مرلاكلا موك نخ داغتم]بلحتلاو تدر روم فرظو١

 تل رتل ذا نال لاكش مما حل أ كلا لعو لوالل /يوبيسم لابو شمملا

 | اله تيؤرط ةلمعج ول منال مهنيا أةرلخ هبوكترلو ريش امزلا فول حنا مودل
 | :لصلالوهم نرلو امملع ميتال أس اواو تارتخ لويجد تال رك يشم
 لمح امو مرظ صم ؤال ةرخام ذل ماكرتشا طالو لوصوملا لع مرئسال

 | تا مق كفالذه نووي ادنت,رمل ذاوليلعتل الع
 ٠ (كلباولىتاتسم مياه مومل رك حنش ناو هلؤف غرار ارض ىلع أبا تمحار حج

 إف

 ١ | حد امد نأتلصتم ةزحمو ألراا ادا هما صخ ابزحأف مونلا ىذا
 نمنأب هيكؤونلا ثلاشلا هولا 0 ىتمدا شاه جوبلا ناككت ؟ اوس هردا

 ( داو أه تاياميلعولاخو هيث نبا هحشتو عايبعوبا لاك ةدادزلا لع
 | لمحو ةيوكزملا الميل تليحو مك تتلا جارلا نكت دلال تايد لاق

 ا
0 
0 

 ١ واهلا كابر ل15 ذاووتك سدو اظنل_زجام اباست ةرلخدا ليلق من 02-2 1

 1 ل نت بال لقاف ةكول شل تنحل ١ | لاقو هسا هنا وزال لوش ذادوتم أظنلإل ومهوا در ميهارباىتبااداد
 8 اوك نب نا مجرحا ذاسا عضد ف هورصرد اما قم لكمح
 املس داملا ثنعر5و حاصل لوم ذارأدلا طيش ذا سلما ئخاث
 برحف كا ذ ق ذا اداشنخلا مند. امهرظنل نكح لاو توزم ملا حطت ز ئعوبو وه نيزكاسلا «اتنا دل لا نارك و تنل أهنعنموجي د

: : | 
 ١ د2 كولا ذ ق!وراتقأل نابو تيرحلع اهعضرل اهأثم ناد دو أسهل
 | له: رمد ةاجانمل بوكت ىءاهرحا نييجوىلعا ذا تلصخرق
 | اهاملاةزعل امقسالا هلال اها دممو تمد مشنالو باول اتكالو

0 

| 
 دا



 ةحرس أنا انقذاذاو تبوني مهاذا مها الذ ىىش ميح هاذاف|
 نفديبادلس ف1 اق أتايذ ءركم ملاذا مهسم < يضرب نه
 اذا تح لوشن هللا طف اضوا عنصر خماس شه ومع اعل
 نود جيزملا كافصو نئجز خه مرسال روضح هأّت حلا بأمان لّسسإلا

 هروطح. :رح لد قصلا كاجو زح ناكم د ثلعم هروضحو نلحوو رح انكم
 ناك الك و ثاهنلا كلل ذنبو د كاصاعي د اككا ثالذ ادال هلحوزح سزؤا
 ثرحابلا ليقث عره] ذا ف نلتخاو تا مذ ةاجاطملا تناك ىصلا

 هنعو دريملا هيلع ناكم خرظ [ قو كلامنا هجر و :رشفخلال هرلعو

 برش لا هجرو جاجنل ١ ميلعو ناهز ضرظ ]يشد ىومصمنرب١
 دس نبدا لا5 ةاجانملا ظنمل نم تس: مرّمج ]خت اهلماع انا معو
 فرياكو ماسه نبا لاكو تقول! كيذذ جوزملا م 'اجاف ماعد اذا
 مد ملول ارمرئملاو اوك نمل شدا مهرزع أبهص ان فرعي ايما و هريزعل تال ذ

 ة اجامل ارعل نوكت نا ىفاشللا مب اجرصمالا لت تلا غابه رجلا
 جا ب صتخت و طر ائمم ةنمضتس قتل افظ ابكت هد فلاطلاذ
 لمنلاو ةيئ اج لردكع انام خذ متنو بيزوملاج اتدخد تيل عنلا للا ىلع
 اختمشسلا ؟ايسلا اذ |وتعر ريس ١ هن 'رضد (اح) ذا رتجره اظ انا أضع
 ءأنلاب ّرنورقم ةيرمسا ة[ جوا تحلاب_وضق سرع: ءاج ذاخىنع لض اما
 الاخروصلا غض خاف نيسعرعو» ل ثمو كل نذ دو أنل ١كسْن اذاف
 مةئرطم ةيمساو١ كابر نهب عضو م لا نك هيلط ةلضوا باشا
 ”كصااذا اجرت منا اذا را ام موعد ماع د اذا نع ةاجأذملا اذأ
 ”لالدا |مدتم ابوك لقو اهور شيد مها 5١ هدارع رم ءأ شيد نهرب

 نئغاذ ١ جرتع لهو فزحلا عادا اف أايسو مأتملا مل الرا ود هيلع هر قام

 قحرج | 11١ أهو اجا ١) قداح بلوت خ شسخاط ل5 هيلدرخلا

 ةضخاخسمد مذ زال ةمقاولا تعقد ذا بلوف جنبا اق
 انكو انالاح د ابوصنملاو سح ةشاشلاو المع والا 51١ن) هشام

 ةءئسمومل ةلضد اخ ةّضارلا وقد تّقو ئمملاو اهداوعهد ىييل تاحأ
 ةيطراظلا ”رع اجور اوركت ارومهلاو ضروب عد تكةووه نيو و

 الو ارم اب )ملا ىلهلخا د ادب ١ نرحرح »وام ميال عايل اقو |
 اوحو نظل وااو ىلوالا نس لرد ء[شلا | ذاننا يب انملا د دل لمع
 هين اشلا اذا صن عرس لولو ملكا لىطرسحب_زعم ١ ممل و لدم

 لابقتيزم مرر قو كولا احاوزا ينك اهأنسقا يملا ى١

/ 



 نأبملاو ليللا نر أتم ن أيشضلا ناك وثْضت ا ذا ليلل اىىنحم لاحلل دسم
 ديال اوحطوا ةراخت اوان اذاو ىنعرضايلا ه وهاذا يتلا ىلجت اذا

 | ىلعالو اخ ملَوا نكد ضاضتن 109 رن قرلا وج تنزن يال ناذ |
 | لبا ذا قع هيلع مككحاامرجا لل تلق مهلتتل كوسا اها ذا! تييذلا
 ةيطرشلا نع جزم دققد نبذ هصلا نيب ىواأس |ذ1 ىح سمأللا |
 نورس ميه زعلا مءاصا | ذا! نس الل اد ادهرغضي مه اومضعام | ذا ون

 ةيكك اهلا ميطرشم تن اكولو اهمدض ادتبمل ربل ضرظ نيتبالا غذا
 أاماب دودرم اهريرتت لعرن١ مهطج لوقت امل اد تنسق ال باج
 عاسب اه ناو ابهر كون ىيمضلا ناىحا لشد .ةرمدرطالا ف نعال
 | اجرب ةلمجلاب يلع لول رم نو زحح بري اوجادا حا لوق د تحل باىجلا
 . | بصان نإلع بيشجلا كدام فككرمراسبسيب ةرورفعر بع ام نكت
 | لق خياشلا ةبهبشسوا لع نم اب موج ؤام ما دورشكالا د اهطرش اذ ١

 م ياست لاو ةرضاخحلاو ةبيطاملا ل وحال ش سارت زل ذا! لمتام |
 !ىلاك اوس! ري زيلا اولا دود جو هوك عباضملا لعتلا ليعتسي
 | طلبا ماش انه نانا ىسانا اراك مهيط أيس _ملا الخلا ذاد أنما
 مانهنبزركذ فماشإا لاكاىداق الصيار لا اوماق اذاو ءارف' نكد
 ورعد نيرا ءابب خشن اهركذ لقو ام اًذاركزي ملو اهذا ىئتملاذ
 /ن قسمه وهو نارملا ل عن لذ اهذااهاذ طرثللا تاودا ثن حارمالا

 تخؤاما ذااماو ةيفرظنا لع ةٍيضاب أس نيعم هربا لاقد نيحابجا
 فيورح ضرا ل3 مله كرووا اماذ١ اوضعام اذاد هلو ةادارملا غ

 ابين «رم اد لمجد ةيهرملا لا هلوعد ا ةنحرظلا لع شاب جوك
 يلا نانملا و نَمِرملا لع املوخيب اذا قمع من ارلا امذن تالاخب .٠ يكااعرس اهل ةطرطب لعام اشبب مزعدا وتد امذاط الزنا
 ' | ينوون د الاوز موهوملاو كيكشملا ذ لمعت اهنا ةد ف نخي موقولا
 : !وررطاخ انجي نكاددو لاق من اولسغعاذ مولصبلارلا مت اذ١ ىل تينا

 ةيرمل هب انجل ف نأبد هيابسا زيكو 0
 ؟نماواق ددسهل م اجدذاذ اخت لاقو كرد لا بسناب اهعرقد
 أببب اجو ةرجيمرس انا انك ذا اذاو اوريطي ةنيسمعصنناو عض
 | بشاحز قا تيوطنقي مهاذا معليا تعرق اع متي مهبصت ناو

 3 تاج نوادو ابي عوطتمو مع ادال 0
 ولا ننهلع لكلا لد بهذ ككوكشسموا عوفولا ردن ابنال ةئينلا

 نام



 محم تيوملا ن١ مه اداب_قاذ تأمن اذا متم نئلد ملون ىلو»ناشا
 : ع ميلا نير اهسح مب وع د رص س |اسم !ذاو مموو ىزحالو عوقولا |

 دم ب : 0 مع ىراختتلا ماحاو ثيثرطلا ا ذاب قاف ةمجرم ملص مهاذا اذا

 ب بسب او مويا سنع ىيرجم ىرجا تقول ١ لوم ناكل تدحلا أن فأل
 هي اموكرا ذاب قاؤ مي رعملاو مي: كل'رصح مان ةباشلا نعكاكسلا
 ١ 6 5 انما ىلع نمل 11او هلو اماو صطربكتتت و سما لغز ص ليلا ير ا لرفتس 1و بالعلا نم ء و مهسب نا سيال مهاب إو أبخام يح أن ىنحت
 0 ب: | بسيج أو ضرع اعد نذ سلا همسه ا ذاو هضاب أند ضعا

 يح ؟ظنل نوكبو ناشنلا_نولطملا يكتمل رنورملا هس طوييضللا اداب هنع |.
 أمل كوكشملاو نمل 'رلع ابهلوح درو جير | ذا هنا ممظ عزا ىبسوحلا
 فراطلا للا, ظنلادو كوكل لعل خرت طرشبلا ار ظننا هش طرشو فرظ
 ذل أضبا نا١1»١ تنل اخرس ألا فورظلارب اسكن ميلا ل علخرت
 ٠ | تياؤاو رغم 5 سز م |51ذ١ تلق اذ اذ رومصع نبا لاق مومملا ةداخا
 ١ ذ١ اهم ورشملا نا خو مهصلائه'زهلاك مرع ماك ين ماق ايلكت»
 هدوجو نهر أيلا يتب قدح متي ال اما نو لاحلا ؤ.ازجلا مّ أمررع داك
 اكراخرخ اتنال مدّصنيال لادا ىلع ار رشب يوعتسم اه از ادازؤد
 خش آش اخ اطرش رمت ال اهيل ههزجت ال الخس نا غو نإ
 امسلإتتيشما ى تشمل *ايسملا !ذ١ ميله جرح عدوان 1١ فات لقا

 - ١ ١ نجلد بارملا اها .يىبمسس لاك ند د١ تعاسلا سرك ١05
 / تينوكت ادا لكي سك ذر أثملا لاكد مموم لك طر :ريبب ىلشنملا لاف
 . | في تءاج ثيحو املا لاق نيترمدتمو ١ تيت هه اظولو ١ امأ ل اياوج
 امي رلا لك هزم ادذا ونحب ةرهاظ نكت ملذدا ةمدتمول اهلل ماللا
 فا اهلاًضلاورإ امّصمس او اهرب رصد طرشم عداضملا بصمت ىهو قلخ

 ىاولارج تحْقو !ذاد ة أخلاق هيد انا الاب وا مسّمل اب اهل سئ
 نويل ن ذاذ كفلخ وشبلي ل ذاووتح ادابجولا اهفزاجءاملاد

 ارا رعت ١ ماسه رب» لاو أممي يصنمأب ١ ١اث يعفو سانا 1

 ثم رج باوملا ىلع ئطملا سرق اداذ تذطعو ء!زجو طرشم أن ته
 | بضللاد مهران اجأ| بج نيتلملا لعد اوشحأمعوفول هد! لمملطدد
 تصفر ةلعنل رع تطظع هنا عزب لضم عربخ ارك اسم رعت | ذاك د

 1 ىلع ل لس نا لوالا هداغؤو اهذ١ هرثغ_للا5و دامجولاذ ةيم“ الاوا ش
 1 ١ ١ كروز ؤح اهجربع ف طاشنزال 1 ل شيع طرد و ةيييتبلا الما



 ةيلعتل لا لع خت :لماع مجولازه غرهو تكمركا نذ) لوم
 ةركأوم نبوكت نا ف |شلاو تريدص اذا لصتملا ل ّصَتسملا عر|طملابضتم
 ” | 0 ئنيح وفد لاحلا ل صح ببسم ىلع هبئهو١ مروج طيتر) باول
 | نق ات نوع هيله دمتجت لماعلاو اههلعررتج ) تاركوملا نال داماعربع

 ِط أشرام ممل تطتسول اهييل_عزتالا ناش كل ذا ههساوو كسا اذا
 هاو اهطس قف رتوجيو كلمرك انا اهذا لوف ةيمساا ىلع ىذه لت
 ميجا رمل ؛ اجاهرحب ص مه اوها تعبنا نمل د لات هلزفانبج مو
 تعملو هاب ميزت مزتت ام ةطبترم باول ةرك يمزج هلا كلنا
 ركلش رشم ٌمعطا نئلو ىلات «لارق غ لوتي ىلا ةمالاسلا أنخشم
 هيطرثللا نارها او ةدوبمملا تكلا اه اد 5١ تسيل دورس |نحلادذلا ن١
 نكو نود ذم تعب ينل ١ ابنه وع و املا تانضن يلا امّتلخ تطراح

 ةك/ا تيار ع كال: ثر) فلسا جئنا نإ رظاو ارجازه نست ١
 يخاتنلطع اهبركذو نيقناسلا نيينمملا نذال هرك ذره دابا ' قدك
 او صافم فز يوه اول1١1! ره ةبكرم بوكت ناوهو ثلاث مم
 اهيرباو انين لدلل تفذج رك ايدتتوا اقيمت اهرب جل
 ٠١ | تدلتانز) عنأضملل بصانلاا عت تسبلا فئليح مهلوق طراك ثيل
 لخزتل بر ثدغالازهدرمتكامام لمتالو هن تلع١نل و صنت
 مايإلغد كأنك ذ ك1 مكسهز) | ذ١ مهانبنت ال اذاو هلومكىنصاملا لع
 هنركل 5 أذلا عركذي مل نمل اذهد_ف5 تيبرمملا :رملا ارك وع
 عنا نيل ثيرلا لعل ركن د ان يحدإ/ ركن تلا زو ذا ذ_هولاق ام سايق
 ةلابلبل رم ضوه م ذا ا ىلا بغي اك نسزر نب١ تيدا ىذ نعال ١
 روج نظااناو ىبي نملا اة: ى وعل جنها خو نحل

 ل وت ب عت انا

 اسما ءاعلا) ضلال تطتشد ةليجلا نه تيئىنلتلا تنطوعو ىنتسبنا تش ند
 بوصه هلا ذل ثه ذ لمعلا ب) الع ةأاذمل١ قاضتا كالذف حيلالو لاق
 مثديذ وم الورل امص ان قرح حلب اك ذا اه عال ند نو نيب مغرل دذأب

 تتبول ابيلح نم أيوه هلم اه نلا 111 اثم هيضرأ 51 اهدسن لعل ١
 ان سرااذلا همههربذ ررطرتم المجد ذإ حرهرجأم مرح ع مهم ندا

 مت حايلرثلاا ذيشلا يلع ماختام لوحاوم احر :الوهج_ركنا ةلوصصوملا
 | نزول ةأ اطعم بهذ يض هذ هلو هج نم ورتب يرووشملا م
 | فلمركا ئتلج اذا تامركا نذا 2س قمار مس١ ةرصانلا ىذ'للصا

« 



 تاورخلا سهذو ادا ترم اذ ثعوزلملا انتج ضوغو تللل تنزل
 *_ونلاذ ماشمهنربا نيلوملا كح ناو ذا نه كرم فرحا للا |

 ثونلا م دلربملا ثلالاب امل قوي نذا تادورلا لح أشلا هببتتلا
 تيوشولا نمازتعل لربع طل فز امللاو جرملا مع موجرنوجو لرعلا عامجا ميلعو
 أمهب اسك أمله ضقولا خت والا لطب شنو ناو انءاك يؤم ابامهلعإ

 ترزملاب ناذدا لعو ضحاصملا ؤ تعمر اك فلاب ٍتكَت لوا ىف |
 أمم ىلع )يلد تلاالاب اهب اكد ابيل ضمةول ىلع دارملا ذر عامجام لوقدو
 "ىصلاذ عداضملا ميصان هيف معن لاه ) امهوصخ نؤو عرخا فرحز) توم مسا
 ةءلك_فا ءنهلتنلا قبس ىبو زهشلا هيلا عجم هل ؤمللازه تاب
 فاام!لقتالاو :لؤ خامل وبا كح راتو هركتل ا ورعتم رنج |متست
 لت مسارتا نأشلاو اكرداو امكرع |رمال) لخلل م2 ما ايدحإت يلق

 ا ةداضم) منل مسا ريد[ تلا عري حو تيرغتو ثضركى)_رضام
 ىلع اقبل اويد لاح اذ ركل فا أين ام ةروسذ :ليوفاماو اثم رهضتا
 ْ ىرايزعلا_ لا: ىنملاذ اويدواس 27701 رسام د. قبسام

 لاكو /مزك ىعمب ف١ حاوصلا بحاضرسو مكاضب ىد انه مسعد
 ورمل لمقو يطَتلا أمم طرامتبل ١قدرغتافا ئانترو» : ِ

 حبسا هزم ىرف بتناك ةزل نيثولاثو أح ايؤىكاح مث تررهبطت
 ثورالاب خلاب فاو نيونتل ارركلاب فاو تين دل سكدل اما
 نبا جزل فيمكل اد ىاو هومرسو أنه طلاب فا ذ همازو

 يهمنا الذ هموت رهاجم ىع ءاحربا
 .نتاهرحا هجوا دولة لع [مولكلا نم درل اوه لاق تلاه هل درع

 نيلي ءاهسرلع لخلل ريطو معرف و ى ذبلا حجب الوصوم امسا انوكت
 ثاباصلا و [تلا يال زحا ىلا تار مل ق_ :ريوإسمل ١ اداوم تجبلوغمل اد

 ض١ 'حاشلا نفرح لوصوه]رقو فير فرح ننحهر شو يال
 ْ "اس مندلا امنمزكو هيضجو مب دنع ناعزؤنىهو فير فرح اد وكت

 ٠ انعزىلا املسرا اكو امركذ | دوبمعم أن, ىيمه وكن نا أها مب سهل أك :

 ”ةجبرلا ةجاجز ذ. حابصملا حابصم بهي لوسرلا بيعت وصخ الوسد
 أن,ي وصد مم اه سويط نسم ادا نه طئاضو بكيت ابناك|
 6 يس ١ هع تانوع أس ذا داحلاذاه ذازك امهات ١ دود وا

 تاببطلا ككلحامربلا مكي د كتلك نيل اوع أييروطح ! دودو ا
 ءارنلا غرعاو١ ةراشالا مسا ىع قار لكا نكد روعصغن لاق |

 و

 كف

 سس ب ا



 الا ظ

 أمها ةبسجلاد نك !ىعرضاحلا ن امزلا مسا غىارتش أ هلا ١ذاو١

 ًافيعاطاشا» وخد وحب ”يتحلك الذ لاريهد دازالا قارطتسال
 أ تح وحرم نم (ندتسساب ةص ابل ول د ته و هد أبشملا# بيضلا ماع
 قى مهملاد مفصوو اولد |ويم!ن يزال رسبخ ول اشار داون
 قلد ههد دارت صياصخ قارئتس ل اماد !وربظي 0 نينا لططلا
 كح افصل مهاجلا ةيارجلا :لماكلا باتكلا كرذونعز أجيلكابفلخي

 ةئرمحلاد ةيهاملا فارم اماو أابْضْن اصخو تل نمل تاكد يع |

 ءاملا نم ألمح ووزع اذ أم واو ةفيتحال لك ابزلخيال ىلا هو ستحلاو
 كرملاو لد وبل او مكحلاو بارتكلا مه أنين! ييزلا ثايلوا ج_ عروش لك ْ

 ديلا يب قزمل اوه هركشلا ىلا مست و نمل اءنورمل ١ اريد
 نا ثلاشلا هيقر أسعاما) ميسا لعل دي أهم ضرمملا هنا قلطملاو

 بغت نب وتلا ىلع تواوصوملا غلاك ةمز دل اهو وش د عكاز انوكت ١
 ؟يهتبلطلول_عزسلاو ترالاك (بلّمنل تبر امل امولعاما ذ يلا دل صل أد
 كبملاطصالا نهد أتيرشلل منهلاد ةبيطل دي دملاو ةرركلل تيبلاك
 ايرثلالا# هاذا لو 1غ ودها نع متاحف نبا جرخا
 نعال نجرطعل مهطجن ةارق ميلع جرد لالا ةمق اولاك هز لسعد

 كلذائاال ا كتتلا ةبجاد لاحلا نال اليلذ ى١ ءأيلا مم ل ام أهم

 امك لذا» جوخ وا فاضم ن نجع هج ن_حلذ عصخر بع
 لا ىلامت هس مسا لاو فلتخا هس جر كنحم نل) عمق
 تلخد هلا رص ١اداولع أند دو نوح ةزمصملا امض وعش ,د ىبيس
 لديد_ب انا لاق تغعدا6 مم ١1 ةزمحلا ةكوح تلم ل١

 امتففيردتلا بدن حويل هدورخلا لو .اهعوزدو اهزمخ مطق كاز ذىلع
 فير هنللال ةمزال اح ف موق _لاذو هالوا هلا هإص او أس طحن د
 مد ءاراصف كازملا مال هذ تويز ب أنك ءاهذ هؤصا صهطمج ل اكو
 ١" |ةشوسه ونولاخر ليلخلا_كاقو اديكو هود أملؤمت لا تدبذ
 | ”نضوكلاز اجا ةماخررصاالو ها قاقتش اهل لع مساوهر ةلكلا

 ماضل ليرهطلا نعلا مب أين تييرخأتملا هجر شدو نيك صيلارطعب د
 10 نورتي بون املاد ىواملا ف نجا تاق هاد زعاوجرخ د هيلا

 | < امسامل مد'ملعو ميلع جرخد أضياره اظل 'رعاهتب ايش كرش نلا

 ْ "يملا تدرو نيننتلاو فلاب الل) .تايمسملا امس لصإلا نا اهلك
  [فقدخ ناالاق اهرسام_ويتع لعل مخ ةسِزتتلا اهلحا مجودىلع

 تيم د هدو
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 اف نويدسض [حاتغتسا نرحأ بهذ جول عملا لويد ىفشملا ل اا مع افيرصمرربل من" موخإلا ءاهزذسلا مه ماالاونع ةرلشلاد ةيمالرإغ .[لقيتو مشا قلتي ايون ةريصمال اهب لمثل غرقت لق تالاد
 زل نم أبيك :رحب نع قيل تدانا ىلا رلخ تلغه ذا ءاهختسال هزه الو ةزملا نأ بيبكرت ةدجا_يشملا اهي داذاد أهأتسم انولميو
 كلذرسبلا ىنع_رْسَعلا تداذا نطل رلغ تلخو 1ذ١ م اهضمسام ةرمغد الد
 نبك ولا يلطاه انعم: ضرعلا هر ضرضختلا كلاشلاو ناشلا ىداتنإ

 ثد ةوزتعالا دولك انالا موتي الا هبوعزد موف ونكت اموف نيولتاّست |
 ارامإ ثارعلا متي ل ضبطت فرحي هش او لاب الإ | مك هع ضن
 هدد اوبررعيشإلا اد «ملوق جزار انا رنه جي منال ملاعا أذ ىدحلا
 القميصاترلا نأ تاتكر هلج نه تسلذ ل عوامت الا هم وف اماد
 ةجور لعرب نشا اوك ان آل ١ هه أنا الق عملا تاو) هفضانلا
 للكل نامض ام وارل5 ال١ منح امرشف وح دلاصتم [نشتسالا اهرحا |
 ىلا نئكيزادا امش ررمالا جل زم هيلع ملك«اسا اهل قون أمطتنمو ١
 عال هيد مجو < انس 109 زرت ةرشج م عرضربحت لاهو الايس ميل

 بيريو ةنهشواركتم محا مهلاتبد اهتصو ني سمي فاشل ٠
 راكريسشل هنناال ةىجلا امهذ ناكول وت نيغ بارعأب اهرجت مكاولا مسالا
 "شذ ركتم مح هىلا اال ًانشنتسؤللل يامل ناهذ_ دوك نازنوجيالف
 تاكول نئزيج وحل اريصترنوزو متم ان شتسالا مصي داق رل موعولف
 6 ةمورؤمر (نيعاي لطانوهو اثسشل ههدالا مذ نسيل يملا امه

 شفط مكذ كلير دملا ؤ اولا :لزغمع ةنطاع بوكت نا فم اشلا| ٠
 ال ١ دج ركع رس اندد بوكت قاتل هيلهاوخرح د عا سسغوإلو ارثل اد

 دعم [دسحل نب م لج رمال بولس جلا عدل فاخيدل مال ظني املا | ٠
 لونا ا |نشهحسإلا ىلع نول امدوانةريلخ ءرهالو اول زب نيل الو ت١ ىسحأ
 تارتلا كييلع انل نئاام ريلع جزحو يطب مذ لب_ؤحب حج 1
 . مهاضلان با كد لرد ىنحمب سمهانإل ةركزت لبا مكنته قتل

 لاكش رع م7 و مضوعو | ها ل س ىا ننال ةىللا هيلع جيخد 1
 كالاعترباطلغو مويرمل ١ رج نع آل أذ ضصولا غو نش الا غر وكما
 نا تلكه ]+ انهم تسل و ها مرضه ريف ؟ورضمت دل اون اهماسقا نم لت
 اللا الا ئحم هريس غن ابرلا لاق 8ك مأق ضانلا الو ميط تلا ن١[

 هلا



 ا و

 هنن اردز ال امؤملا ناج لك ١ذاخ عع دود ئتد اب صاصتخاناب

 لتفايكر الاد ز ا اجابم تلك 1 ذا جرم هام اميز تصصتخلا
 | تلال هىنعد يحل اوىسمل | "”نم أه رتعادو د لاخلا لاهم متصصتخلا
 نيبامزلل صهر هلاكو از احم هرثع ]| مّتسن قو ىضادلا (سزلل مهما
 ٠ | تدم برق اهنرعاجب نيىختن دقو لَصتملا ثرظو ىضادل رظرو١
 ٠ |قطئلالاح أشن لضخ تقرك همي ضخ تقول كللاع نبا او

 ١ اباهشرلرجي الا مسي ني ركمع هسا طخ اداولا ىنع هضعن وا مب |٠
 |ل سف هذولا لا غتلتخاو ةمزال ال ةبلاغ تورش لاق مصر

 أجربشا هدام رج نوح رللا ةمزال هاللي د كرونمملا بارا

 ديم زاوتخ أذ اكدوا ليل الام أصلا وم اىنع أخامز مي انملا ابنا
 سما 'نهيربجع دورك( اهل كني لد كلل ارمام وح يهرتع و وصشام
 مك يملا اهم ضد ياعم نييفوكد أحبت هريعو علاج حرس هارد
 نمو قلت اول هبيلعوا مب مكملا طرخلارلا ايش تمرعط 1ذ1 كال ذو

 مك اوما ىلا يطاوما الك اتناول ارملا ىلا كب نيو هبدارلا ىدأضتا

 مدكل اوماىلاؤ فارما للا ذو اضع وا ابهنالا اعلق يتخلل ادرج لاق
 لكلا ءاقناد لهاملا نيت ىلع قوه علل ذره درو اه عرتغ_لاقو
 اسوا هللا ةرصخملا ىأبا مرصد نصي سم ىلواما يال طئسملاو اهلصا |

 للا ركتممجل وع ئك ةيهرظلا اهنمون «هسجاملا أبها ذ افوكلاح فرصنم
 فام أت هنمو « كرت طافع١ لكنت :دارلا اا لمه هيف كا ةه أبا دج
 اننمو اهّمنالا نسا مرتو كلا كيل ارمادو مج محو ماللا
 ديندام نج أهرىرجم ةرلعانل ةنْيِبْلا ىهو تلامنربا لاق ثييبقتملا
 | ثلا ٍتدنيلابدزع ليضتلا مساد' به لضم أضنيداابح
 ' | ف ميلاكوج س انلا نع ةاكشاوخم قرشا نلاىهد هيكؤد ١ أتهم
 يمن ل عوه نبع _ذاقد الا لاق هاون ىا ىاولا مب مهطعب ةارق
 ١ | عاضن»تايبإ حرش ذ دونصع نبا كح ة بيل ليكى حم ىوم
 . | لاق اك كيلا نتتؤرضنا لاّمش أعم !ل مت شا ىلا نا ىرأ.ش ام نب ١ نع
 . | مسا مفرز ميو كيلاىزهو تيزملا ام ميلع جرحد هيلع رح تولع
 |٠ لستر مطلا ىرشيالل عشلا ادا مروسسملا ةدعاملا نأب هيف هايج للا
 | بحايرتج و هحاو لول كل يهد لصتمملا مدد رخلابوا .هسشلب
 | طوعو «ارثملا «اب تفتح هدا أد هأشعم اناروبجتملا ممللا ىات !تظ
 ٠ | بيكزت كؤريخع انما هساايهلصاليقد عرخا ذلة درشملا ميلا انيس



 رثن امس نم أهم نيوبس منتي أهي مجمل ىدر أطملا اجرربا__اأةالاههج
 لا دمنا نأن عالنل كرتساو مظعالا مسام أم !ليق ضظن ١ ال اقو

 ل كارلو نيعشلاو ةىلا تأفصلاارلع ةلاج مملا» تازإلارلع
 رمسملل ل اقاليم تن يضلل ل أقو أهرملا منجم مهللا ككصبلا نيسسحلا |

 ىهو ءلصّس ناعود رهو نطعفرح ما مث امسا عرج هنتر أه دراوشا

 مامن ١ مملح ”[وس وع ل ىتسل ١ ةز مغ اهملع مرتعشم انا لوالا ادار

 ترفطتاسا مهلع ؛[وس اهربص م١ أ هزجا انيلع هاوس مهمننت ل ما
 مابو اس بلظي ةزمه اهيلع مرتي ادا ننأشلا مهرفطلتست مل ما يل
 تل صنم نيوشملا ذ تيمسو سيشل ال ما جرح سيرت ل اوك نيرعتلا
 ل دامس ضد يش و حلالا رع ايهرحادئاعتسي ال اهدسامو القامات |

 ةتهاخ م اهؤنساماو لارا مشنلا ذل ةيوشنلا ةداذا 4غ. ةزمجل اميل داعم ٠
 لمن ةمئاولا نا امي اشو اهدحا هججو نجر رهن املسلا قرتنيو
 ناو مايفسا ىلع سيل اهعهسملا اال اماوج قميسف ال ةي وشمل! ةزمه

 نوط تسبللو سبح منال ببي نكتللا و قب مضل لاق ١ع مولات
 لاعب ةئقاولا دا مهنارلاو ثلاشلاو ّيقيقح لع ابس ماتساو نذل

 . زوالا اهسسن اليم وكت زاو نيل نوير اوا تمت ا يىشملا ةزه|
 نينفلتممو نيتتيمس او نيتي هه تاتملمملا بوكتو تيدزعملا لجان
 آ عب منن ىرخام ماد توساص منا ما موت وع د١ ريكرلع اوس ىف

 معرسبو ءايسلا ما اصلخرشا من١١ ىنع ايش بلاطل اوفند تمي خطملا
 ةقوبسم ماسه 3١ش رهو ةسطقنم نداشلا عوزلا امهليو ام ذ. اسيل

 م١ نريملاملا بر ص هذ بيرال باّركلا ل دست تع ضحلار بلان .

 ٠ | يتملعرا مخاوف ماهم اءاريزل ةزسحلاب دكوبسحو هارتذا دولتي |
 لا ةازرام ركذ ناكتدلل كلذ ذب ةزرمهللا 3١ اهم دوشطس ىيذ م ما اهب ظ

 | تس لهو ةرمهاربط مايؤتساب :هوبسمو عرمج متعت ل ة]سصترملاو

 كر ةعطتمملا ما فعدد رؤملاو تارلظلا كوتش له مارعصبلا هال |
 ثلا ذ عم ئهنضت ةرانو ١ درج رل اهوكت قرات مث برضا اهقراشنال

 : ارخرد نإ مدل رؤملاو تاحلظلا ىوتست]ه ما لولا رفا انراهنا 1

 هلال عري رتل تيونبل ا مكلو ت|نبلارل ما نفاشملا رهو ماهؤتتسا ىلع
 لوالا ثم بريت لاحلا ميلر ضحلا بارضزلا تيمرقول خ١ تاشبملا |

 يسم دنع نعال ملوتك عاطتخ ناد لامشنرلا ناصح ماد |

 2-نلا 3( ابولشت ام ملدا ريع يولؤمت ما عام ممم فلك رلف |



 نيم ل يبس لع ني 4 نيرمالا ى١ وعم ا ما كت وير

 لدزوناركذ نفاشلا ةعطّمنه وكت نازوجيو |يضرحا ابوكي ىلعلا لوصحل
 ما توصش رلف) ادهم ميلع جرحو مان حتمت مها 5

 ا لاكر ن١

 نو طر ترحم ركل او خلاد أس سحانا هصيت واما ني لعملا

 ثب الام أفونم اهرسن «انملا مول ليل يزد طرش فرح ابك اما هكون
 هلا دارا! ذاه بول مد !يرطك رد نلا اماو مكمن نم لل ش1 نعت !ىبح)

 لك ؤمل اس لت بعت مكا مهظوحو تا دوس١ ثرب نيااماخ هماؤاماو

 * أطلا هتحتتت كوسم امنع ءانغتتسا لوتلا فرخ مترك مل لأسم د
 ليقتلااماد: اند ىكت لخا افزمك بنا ا اماد هل قانكو فخلال
 تكس تناهتف ةنيفسلا اما ديب قمكو: مرَمت اك |هلاوحا باغيوم
 كتيملارحاب ءانيتسا اهررركت كرس دو داروللاماو موازلاأماو

 فرش زالاق هيكؤشااماو نزلا عادا ؤ قأيسو ىخام نع
 ضخ اذاف بهذ ليز وص ديكو لك ميطشم نا مداكلا و اما ا
 | هئحرتاو باهزلا حرص راو كهحها ذ لاح ل رشاو كلذ ديكو

 أعم هيسمتد 8: ىببسلاة كل ناو كها١نف سؤ اما تلق ةمي زع
 ”ييرلاك لتيعأم١؟ اذلاو اما نب لصغي و به اذ دب نذ ىلب "ره نكي
 تاكاداام اذونم طرش -|حو١ ني شر ارلا غاماوحم ىجحوا بَدداسلا

 | متيلا اماقوتم باوحلاب بوصتم مس ا و١ كتمايام) حورد يسب ملا ره
 > ىنماماووتحب ؛املا نحب أم هرسنمل نيو نومل ويعم مس اوإ نيت زاف
 . (ىلااما ماشا نسل هلت" بصنلاب مهضعب ةارق د هان دو

 |! الو ةيلاتملا ١ع نا تلكلب تيولهت قنمكا دام دل

 ”ةداووع ماهبا) نامل دزع ني مكشلاوركلاب [ّمإ هبمايهتسال
 | تااماوع رزه و مملع بوس اماو م(. فحي أه ١ سن لرهذ) د وحرم

 لوا ابوك نااماو_قلت نءاح١ انح ممم نك داما و ب نح

 | اهإو اركأش اماوك لس صتلاو 47نضااعاو دج اًتيماَم ءاف ١ ولااض
 | اهني دلكتلا لهبغت وامام اا فولغال تخش ارو
 | ةركثاو ةفطاع اهءارلع نوكالاذ هش اشلا ذل تلتخاو ٌرتطاعربع
 دوعصرلا عواو :ةططاحلاو اولا أيلاغ اهضزالال ثالاهنرب ١ موه ةعاج

 | نرحل متحاصمل ثطحلا باب خاهورك ذاماولا5 كيذ بع عاجالا
 ..| امالعامإ تطعراولاد سان لع مسد تنطءابجرلا مضع بهذد
 . |نيواغسب قرملا» ىال نواعم اهنا قايس نياغلا بيزعوهد

 هن ٠س كن نيون تسي قيال

 جوج جججج
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 امم جاد ل عرمم لوااص منال عاهد مولكلا ىفسامإ نااَمإ|

 تاو ةيلطرشس موكل ادد لوم, مجو) للخ فيت اةرسكلاب عدا ةاشازلا|
 ىلهت لخداذاو تّصمرف ودوم ناو صلسرد اه ملضخب اوشا

 لخشو ره دوك طا ”دأشلا , للملا فيطاخ ةيطاكتس اكاذا | خيو رند أن ادولث انا *>دأشلا ا' لال ملا فيضان ةضاكتساكذا |

 انم,.اناطلس م مرتع نا هدوم رو ديددشلا ةافغ ظفاحا

 ادا |مذ هانكمرملو | فقرلاف انه ىلعو للو_:رمجرلل ناك اداه .

 لجو نا ترجو ثيحو سرد اىكثدارل كنطت ناو اى وكن نلا دات 0

 'ارطي مناع ”باما هناك" بجو كل ناد راجال
 طولا أما ماسقا ثول بفرلاشلا رركتت لل نطو عريطو) مايا
 أم ةيطرلملا نا اد اتاك ]ب ارحل شسمه ثيل اهواذ ,كوق

 انوع دبل اب مزلاف حل رلشدا اواسنت نافع اهمال لس مزج ل
 أامزس ل صنيالو هرم هزلي لماع مل نا قزعلات ههرصمت الا كرفت

 مه نحلا لمت الذاو هلرمعمم ام ونعم نمبو اهب ل صلات اداو *ىّنب

 ةزلالاالا مهي اهها انا سورش قال امورق اككا اناوتع هَيِلمتلات هرمسالا لع
 ال ولَش أش أ 0 ]2 نو د له ابوشراب ادا "نيل ال أذ درا نا من دلد

 العامل سلمت زكناوتع ةدي شلل لى مرت كال اهرججو اي عت
 نيلعاف انكاناهلوت ةيدانلالهرحا ته ةنش ءلمل_ كر دانا
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 هلت لول هيد ةلئاهليقذ مكانكم ىزلا غىا هيض منكم

 بيزعلا عود ذ مرت اكس أع ربا ع هراولاوهؤتلل ًاهتوكو بحنل5
 فكملو رلوت اف همهانلاو ةيطرنملا تعمتجاراقو هطط م! نبا قنوط نم
 ةيمسالا ىلع ةضاثلا) تلخد اذاو عرجج ”رهرحإ "رع أ مكس نا (تلاز

 هيلع جرخو سيل لمع ابلاعا ةربملاو ى اسكت ناجاد دوما تعلمت ل
 قلد أذ ىكاشما !دأبعسددا غو دام نوعين سنا نا ريبجينرب لييعس 51 نلق
 ااثلار أكث اونو نا ماسلا غب لكل 5 سها رع متاحا ن بد درج

 تلخد ذا لكم. نيتلاجلا لعل خرم لرش رم ةضنخ اوك انا |

 عيجاط لكساو اينما ويلا عام ال ثلا ذلكامدوىنعابرايها ليما لأ
 لقد شكنباو صنح ةارو ءراداحاس نازهاد١ همورضع بل
 لعل ىلع رلخ د ذاو نييمرملا ةائن ميشويل املولكناووعلمت
 كينوشفيلاو داكاناو ةريبكل تناكاماوونح |ذيسان أينصام بوك شكل اذ
 ناووخ اذسان اعراضم ابوك نا رثودو تسل اذ مهّرمكا ارجو ناو



 ب

 عنو مراداز ولت ن١ مدارلا هلْ م ةنننجل ارذ حؤنتملا ماللا
 . | توكل لاق ذ ءاكل يمل تلا بوكت انا رسعاالل هن كانكم ناام ذ هيلع
 | ةتارارحلاريبسملا ”رلخرترل تيلم ئه جالك ادا هدا اوم او هبلع اوجد
 1 ميكالمملا ام هلل خود نينهؤه ينك ادا ولعالا مينا تينها هس ١أش

 يكد ابحلا مله راب ةئيشملا مي نعرولاماجدو عوقهلا رس
 لك نيراص ل طرشملا ثان ذل ص١ (دابو لبطت# لا رع اوربحا ذا براتب
 لاح :مككم تزوج ال اذا هلل «اش نا سيح نخيل وعملا ةداوا كلرمتملا

 بءاجلالاو جيس مب [جاطرْس يأت تداباظرث اس نعو للا ليش
 هركذ لق مج اموكت ادا نس دأبسجلا_زعط اذ ىفبا تنركذن) كاني لحق 6
 ئه صدالو تمعن لذ كل_ىركن ل! تمن طناركزف هيلع جرحو برطق
 هانلم هر ره عيعي_لاقر كحك ل عريك ةتملابرواامزنرل هيف طرشلا
 لحجلع مننت ل ناورص لعمل الشو مهفرك نمل تلاد اسيلساو مذ
 نل"مارّلاؤ قو مهضج ل5 62 كتاذرحلا عشت ليبارس هنوف
 ْ ىلع مت اتخاوه كالو مض اوه تس دامرتعوهو طرشملا ةويصب
 9 أيا ياك ادا مكيلع هدا منن اوركشساو اتصتع ثدراذا ءانيلا
 : اناارضينترا انا هز اتاكاو رج ملو نعس لعينك ناد نودرق

 وه ثا ناذد نهرب حا نايل وعد ميحد ةدلاصللا 'سايرعمت نا

 أرح انوكت ادا لوال هيا لغيرنا د فلأد نإ احزلاص١او دارا
 لحم بوكتف ارتبال ذم نيعضوم غر عت د عداضملا أبصان أير وصم
 لاد ظئارجو ىوعنلا برق اون ناد مكريحلا وصد ناوى مر

 نحنا اونحا ني زل اي ' ابريل اونخ مفي لح ادوكض نيقيلا ريع وعم لع
 ناكاهو مراد انبيصن ندرك وتم بصنو اًكيش اوهركت ناوعو
 | اش ذوات ضنخو أبرببعا انا تدر“ اذ كركم نا ثارملا ! نه
 ١ | ةاوصوم نهذداو تملا ركدحا نإ ين' لبق نم |تنن اننا لب
 ١ انيلغيو كرك ناالول تم امطامو نم ام اغبر أضم بضم !لسنعل انل صوتو
 ١١ ([يخت ام1عزاجإلا ها اهلج عياضملا غرسدقو ك أنتبت تاالولد
 ١١ ٌمدنخم نوكت نا 'داشرلا ةعأشرلا رمت نادارد نمل ىصيخت نبا ةارتك
 | نوري ول فاو ملزام لزتي امو ا نيقيل 'لمت لج حد ةليّتلل' نم
 ٠ مفرلا هو ذابت هدا ومسح و ادوكسس نا لع الرق مهلا مجرب ال نا

 1 لكلا منص١ نا رىلاأشمحو اذونخ ىا١ ل نع ةرسلعم انك ا الا ١

 ا لج ملف لف نإ ويست ادا اهليرشو ةنجل ركل هاو دؤند



 دارا نسل ذ ١ اوبشحا نا مهم ةزلملا قلطناو هلنممو لوملا فحم مودال |

 | ولا نا ىرشحمنلا مهزو لم اؤعرإرمس الالب فداشملا ثملاب |
 كرر جواد مارق ناب ةرو ةرسمم اوس لابجلاانج_عزختانا هلق

 لوُملا فرحا مسد اسملا ليلا ف ثوكدال ناو لاب جلا ذات انىا زيرو صم هأ

 -18 ريش لو م لول او الا لولا فورحأ بهذ بوكمال ا طياضلا للا

 العز“ و مول ناأثل امو مهددا لسس تلت أمنالناانهاهو هيلع جوحد |

 دأسلا |هاحاركن نت «لوق ةاهرش ؛[نلا لوحدو ةروكنملا تادالا غن .
 موبالىا ميش وااهلشسرجلا خود هلق ذ مطر لاق دش أن نوكت نا 31

 جوا ىلع دي نشل اهرككدإب نإ اولضمت نا ةهاركرس ساو ةيردصح | |
 ركيدا ن١ مهجرومع هد ناىنع بلاط اوهب_ وتحل كانا أهرحا | |

 لذ [سلل ناك ذا سرّقهو ره اظل قمسل بيزجلا شمس ١ بسحب د اوم 1

 دال مدولكد ثناو دلجام ءرخ تبن داو هدد لهتلا ادا مه اوعدرخحاو أبن

 د ارملا سيل من أممولكلا!لدجع مهلسلا قواطنا لب د _وثملا قولطنالأد

 املاو لوني اوم ماه»4 ىبلو قانتاب ماما نه عولاو لغللا ىلا

 هاو نرعا ثا. كرما اماما مل تاظاه سوت  ىرشخ زل اركذو

 ًابمجالا مئرما مدع ارهاب هاينو تطلع لولا ةرسنطم ابوك نار وبجرلا
 لاق انهو ئسحووهر مأشهن لاك هنيا اوويعا نارب قرعا

 ؟ احذف لوتنا حم ادهش ثوكي نا نوطرلشبن موك بش رطل نم ازهد
 جائم مين اهريظذو هو هيرص عم ه أليم هيد اجب هولا هظنل
 فرح هلع ولاداو اهانمم أههمضتتي ري هلوو مه ةاام نأالا غنا
 انا امووزع هيتبقوملا اللب متن دارثلكماو ةلذاذ انوكتنا مارل وحب
 كمال هد خدأضملا بضم رق أن |سسفخال مسد اطول أنل سو ت.داح

 جيبو بوكت نا سها خلل ساب م نش ل أنلامو ليندا ار ونج لاق
 رك صا ا,هادحا ٌلضَت نا هيلعاوحر خو موشوك راق ةروسكملاك
 د ماشه نبا_لا5ك تحرس اموق نك خص مهارحلار هيسملا نع

 اباهجرل أب ىر قد لقت قتال بصاماو. لحاو لحم لع اه درا زن ىرنع

 حياسالرحل ءأتياد كل و ئدزنه١ [ونمؤت لوى اردصم |هملا ميصلاد
 : 4 1 جمره يضءأ جادا اوبل د ملوق د. مج مل اق ذ اكل ملعتلل تولت نا ْ
 22 6 - م . : 5 5 ا

 انيك 9: | لةولسل ةيررصم اهنا باوصلاو ايم تادارمكأياو لولا جوجرحي | |
 ك١ أسلا باوصلااو اولضتلاثل ى١اواضت نا يكن هددا ثوب هموت ذسمهطعب

 شكد لاك ماللاب نيكأتلا اج وا ىبكتناؤ رهاتملا هبع_ل5 بول سرا



 بلس احب

4 
 تت

 ١ يت وواشحو ادأيبلا لهاد جنبا هبا للملا هاشم نظدف

 مز نكس كت ىلص نإ مهلعرصو محروم هدا (دا مها !ه خس ا

 داخل! يكأتلا نم عؤدوهو «ىسا أد ةرامو) سنسلا نا يشن, دعرب امو

 | تازهنا درمملا ممزق يلع جو ثوثكم هتا ١ ميسا
 ١ تحاك ها هير دشن غنا تأ احس

 ًابمسا ولو ؤت رجل وصومابزباو ةنوسكملا عزت هنا عصام هيك ان
 ١ هلم لوؤملاررصملاف أمتع ر بما ناكذاذ 0 27

 . كار ارماج ناكاداد تروق ى ريق 0 ره دع م

 1ك
 ا هر

 ا 0

0 

 0 تحرصول كنا هيكأتلل اهنوككشتتس ا ىقتَو

 زب ١نيب وخلا يصل هيلاتاناب فيجاو اليكو حب 2

 نيو ضلارحا/ رهو د أش سال ةروسكملا ى ديكأتملا نا ةلوسكمل ١ سب و تن
 يع [ةرمشم امو أبهلع جرخو لما د ةنعا ناؤكت نانجاغلا

 [* (هفسالا نيب رشم مس) 2" اهامل ىا حن 6 عانى

 ١ 0 ا ما سال اما طرشلا او

 ال1 ا يياله تا تارع ع وكف ئت ناخذ أبرتوم

 |١ ثي) نمد لري نيب قرعل او حاشا“ نسورع خلاك 4 أآجاسا ص ىا

 نمل اوس نري» نمو عيسلا هيذلحو نل١ ناكل ئع لاس نيا نا
 | ناد ا ذاش ىزتام_ؤعلا انه المجد ىلا نهرب _عزالا نامل

 هلق ف امل واشلا داس ترث ذ دقو يه ىجحمبو أبص املا ان
 نب١ ئع 00 رحاخ مش ا مترات افلام ا

 اا جزحاو ؟ر أ خاو سنا نب حب ىلا نع أشملا جراد سابع

 طيح وومعب ادا مرطعو سعب نع دار الوم جرخاو كادضلل رع
 ايل. امت] دل ل أدب لوج نزح .ةيطرشس ريال خجلا عرتعو ان ايحودار أتخاد

 .|ةعابزتسب نءاشوه ا اهرمج اع تنعنك م ريح ابؤعس ١ تن اكول اهنرل ميلع

 ' | الامتوا امساأما هيلع توكسلا سحب اهزلكا روكي ى١ اهرج اج نكت ن١

 ضيئوا أعود نثبل اولاق تك ىلكتملا لم كزئمل ١ نأممل دزت تطع فرحو )
 بئواضو دارعرهيإ ىلريكأي وا ان جون مهاسلا ىلع مامهبالاد مي
 تاب دحابامو منيب مل عشب نأب ايذوطمملا تعري تعلو نيبح
 | تضر :كرصو) ف ايلص جرت لذك هفوني اش المو 0 ف
 ركيلها يل السواح _.زيكاسم ةرثع مامطا رت مرازكذ هملوقد

 لو عشفرلع تيت 3نأن لكشتساو ةرقريرتوا موسكو
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 ١ ةكراشم دوغ سل رطورنملا تجرحإلا زعموا تير اذاكر ْ

 فى هرم زمملا ازهلع جراد ٠ جالا ذكأرش ب هوذا ث أيبل ال عرش ٌ

 لج تي دقوا ةراضكلك وقد ىلا ميسا عض رناب ماشهدب» باجنو
 ثذ ىنرتجر اخ دة سسح مب ص :قلابلاو 2: هذما ةرازك نسههرحاو مق
 ىلع ميل اوبلصدوا اولثعل نا هدوم لشتلا ااه نم مواد رأت

 لجرومال اه ثيب ملا عمي اذ ماما كد دز هرم لمح ره لوو

 ١ ىلاقوؤع لاجال لجل بصل او هيلا هداستجا ىدؤب ارحدو أهيل عني
 انك مهضج لاك وا بولجمو ارحأس اولا5 اددتس, كر اضدوا | دوغازبوك |

 فلا بناه لاه اتلاسراو ميلع جرخد لبك تببمسارطالاو |نكمهطجنو

 | ىرهاع الكول مهشعب ارقد لو دارا تيسر ب اق ناك تومزيوا
 طوس ملال ريشي اكلاتي «طملونعو !ولاكمجحلجا_اولطمو ىاالا انوكس لسع
 | سا امو رتجامجو |يلاوباو ىربرملا غرك 3 بينرمنلاو !ركش مل ثرجيوا
 أ هرج سد[ ةلشسم بيدرتتتلا نابارمو برتاوهدزصبلا ملكألا ةغأسلا
 تاياهرعب مماضملا بصش نأتاهد_لا قعمو امشتسا» كالا ىئعمو
 قوزتوا ناؤسمت لاه ؛[شملا تقلطاداركبلع عاذجالامملع جرحو ةرمغم
 رايد نذل نجوسمت لع زطمل |ب مئيزجم ا بوصنم ,مال روف ةضيرف دف
 ءامتنا عرم ؤ غو مءلط نا ١اس اروبي قلعت امه دع مانجال_زمللا

 اداه للربع مزل سيسملا نود رطرملا قيسأا اذا را عم نبئرنالا يي لنخ
 راع حانجلا مقر معد ىنكك يملا تصن مزلرطزتلا ثود سيسملا تلا
 لف اماك ةنركدذ نك يل _ورمملا تاقلطملا نناالو تسرحالا سحا «أ سلا

 تان وتسم [رمإ موزملاو تاسوسملارك ذ كرتو ياه نغرجةلط ناد

 سس ؤنلوا حانجلا قل تاغ بوكتو ىلا_زحم ترق اذا نكو ركلاغ
 لب أهرحا ءأضتنلا عدم ومملا يوك منمب لوالا نغيجاحلانب»بصاجاو
 رملا للا ق ايس ف حركت رنو) اسيد اصعفش ثالذو أمتمرحاو نكت ل قام
 فضنل نيكل ناك اا عرط_رجورتملارك ١ك ئاد نف اشللا نش مضخم به اخاو

 ناهوأل ةموعرملارك ني ملل وا بتم اسمين اوس وا مولتن
 نع هد مأ يجرب الاك أبا موا :نيئيششارحتل جاولاة لج اهاححلا |

 افلا املا منع مطتولو رانك تسره»» ب |تتجا سيف حبال ظلوا مضت
 فحاول كمال تيتو ه مع ىمجملا الحف ناك امجرب متحول و اجرح ل خه وجي الذ

 ىبيلحلا )كر مهلا فيو ىاولا زخم اراه ثم وا مرتع_ااكو .اهرحد أمنه

 | ىلاؤو١اقيااوبا لاق اهاشلا نجارملا ره ةداطتم ةروكامملا افامملا»



 ال زيسملاذ اتياث هن اكام ىلع جربو تملا كج اذ اينم ارحنو ىذ ادوننك

 (ىقحح هيف زوزلا ىلا أسمه يرمتملا ءاجااد أبرياب ىلعأتجا لعىلوال
 ىد امنا عيطت ىرلا لبث عملا نول من ىئيلا قاس. ةركتماو ىفنل ١

 | توك فلاشلا أب الع رهو ىتيلا ةيهجنرم امهذ ميمتسلاذ اهنع ادحاو
 . | حاول طول, دزمالاب أه دنع ملا يصل داع كاءرشتل' مدع ل عاهانبم
 ب اولا تعبر اليف أمم ىلوا هه اث لرّيخوا ايسغ ىكيانا اخ ,كقاماو

 | جرخلا يك اق تينريتخوا يانغ امامغحلا نكي ابا غسل البق
 | كأذ اكس ونغونه واوا داشلا غو لكلا س ابعنبا يع اجل! نبا

 سياىملصدوا اواتعينا هلوقالا يذلا ذو ا هه ادارملا ل شكلا
 ليم اة ايلوا لات هوه ةىلو» لوقا و_يضاشلا لاق اس فربنك

 لايعمو ذرب لكلا ىلوا مهي حاصلا ؤ لاك م0 كواذ ههق د
 ْ مام راك ه موصل 5و هلرلوا مث هاىلداف نعاشلال5

 ْ ىجساف ملا ذام نحمي سحزتيملو ىكفهولا_ك5 ملل نها

 لبقو نيبن"كدو سلع رش ليلو هاذعمو صاف مساوهمزفلاكو
 اهتبللغ مفر هلم ناد تبول لانا و فارع رع ديجرلا لعوش
 أدعو شو لضا لقد واحلا عئلالاو ىله ار هلع منوو سحلا كلو

 ًاسنننلبا لوف هو لحل !فرحرحاف لَم بولس رادو نال يول
 ظ أمل كباروشتل لوأذ موملا ضع وشن تريح (٠
 ل هلارود ةرثلال ادرسلا ق نخل هكنن ابجرلوا كلل ماللا «أنهي لقد

 ىللو»ىلش : 155 بازعلا انامبب نرحلاو لوا تناؤحملا ل يشد مول

 كلزاوحلا ٌتيلو رق لوي مناك عل واىحلا ,بنامم هأنعم برعلا مولك ث ثللأ
 يزال ولت اق هنو بيتم وهو ملا مرلصاو مذ والا تي ادد
 1| | تركو كلوا لوقت برملاسازلا لاو ينم ايوب ضي ى) منول
 ٠ | بججوح ادوكس اكد اب ىلا ةكلدملا كل ىلو) عشرون اداكو ثان
 .٠ | ببللاطلا دعولو نيزمسملا رمزلاعراو ىذا رصمل بوك منعم
 ؛ نعالاو بجاحلا زاك 6 23 !ليقال مالو ةأخيلا لاك

 كيرشنلاو غنلاب ىأ هرد_والق وه ىحا كن ؤبنتسد وع
 . (ىةناعرعراف تيضق نيلجا اهي ىنع ةيطرش ابوكت انا لوالا محوا ىلع
 ١ | هتحداز مكتدونع ةبحاههلتس ١افاغللا نبل ؛[مسالا هلذ اوعرتت اماكن
 ..[«ةولعاس مجرما تيكر كتل ارحازيبع امعاهع ل« اسياد ناجي ننه
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 نع ةلوصوم_ دملاشلا نباص ما نطاا أمأ مريح نيتيرشلا
 شو يرحم رش ولالا رجوالا غ ىو نشا مي عيش لك ئعزننل

 ةرركرملا 29 اك تغبطاو اهرث اع نخ ١1 ىضلا ىلع ثمن اكل مجولا

 باد مهضجب ةارق لع جرخ د أضيا هلال نه شنخالا اهمرعاوأ
 > نلأاهلو او لمنلل قيلت ارلع عريع اهو او رب كيا لع مضلل ةرزق كواد
 هد ةحيسلكضج عزل مالكل لرب تمتد فو نحم )تجرح اهنا لعأ
 ” ًننتككلا ناارّملا ف نحشش اوج_كذلا تق شعلان نق

 مكاو ةرلص دن أطال رع ةعوطتم يالا غانا هوارطلا نبا ترد ىال|
 ابمبزعالم عاحامأنو ىاب وا صتمريبطلا مسرب قرو هرحو اديه شما |

 ابدايىنع لا همام :كرن ىلا د[ صو وكت نا حب ارلا فضت ملاذا

 قيمقووهباو هال مس عاجلا اش 5 تشيب ىلا
 اًنناد مل صنا أمد ىهربمم راك رس اهرحا لاوقا لع همام تخا
 و لك هرب دارج اه رسضج رإ فأطم مسا عسب اهو يمثص عدو را
 كلأو لسخا كانا بو درس هايالب هبوبهر اذ و اي اذنك باطخو

 امو دامب منالاو دارملوتيشت ورح عاضبامو يمت ثاحورلا
 عرف تاذل عبس وو قش رثيا معز نصطلغرقو نيمطل اوه عدسن
 ةجتشنو ةنسكم ؟اهاملا دب ١و ةزم)ا عم ًابذشْخحو ءايل ادي هشش أهم
 م اههتسسمس» نأيا لد لشسلا مد ةآرلا قفاه طقس هضاغ نه

 ادايحوباو كلاهزربا مب منج اكلّصتملا هداعزلائع مب ميتس ائاو ظّ

 لاةدوؤماها أهيم نواسملا حاضي١ بحاص ركز د اهاخ هيهزرك ني ملوأ ٠
 تيلاجوب داي» اهاسر ن أيام مزغتلا مضاوهز الإ ميتستول ايكيا ٠

 لاب لاقد عريطد مخلل ! طبل متست جك أبنا ة أخل ارنعروبشملا د
 لمثس امد لامست طيسبلا بحاص هىسو ىبرلا ىسعنب_ لع ةأثيا! :ره

 نس هوشم ابن !لبق فاشكلا فد عما ممم اىثملإ رع م اهتماما ا

 تارضعبا نال هيلا تيدا ام رواو تقي_واهأشسس دال هتمئالض تعاأ
 ناوى !لبقو يآ وا هإص١ لبق و هيبنوهو هل ضأستعو لكلاملا ا

 تماد ءادواولا ترلكو ىازم ٌتساشلا *[ماو نناوا اص ةزمملا تفنحإ

 اتكازع ماههتسا مسا تن اهتزمها كي ورق اهئ تنكس ايلا |
 انيزغ اها[ ياو ةنكمام طلماع اطرشدرتو وبه نتنياقوخعأ ٠

 ائاصلالا اجرهشا باعد هل رجطورح 5 دزعملا ءايلإ سخي تءايالهمجرتا
 كلا جرش بف 6 انقر اهيال.:ليقو هريغ يومي امهركذي ملو

 اِّإ



 ٌْ ىارككس ورب |وعبس اورزح ”مقيِمح داق ى سحالأب نييشعملا دحا لع وهو

 قت ازا وكيد قو مام لك ديراد مكه وجوب وعيس اذ ركس رب حسملااوّمصلا ١
 ٠ بهذ ع ةزمل اك5ي للا” حاشا هنح اوان داك ى) مه اورماذاو

 . | تهزيلل ك6 ةًّبهذإ_ىر معمم تهزا هس ءأشولو مهوب هس
 اكو ةزيحلاو املا مي حد ثمبننا ىليسرسلا و جربملا معرس جيلا كذع

 تقر ريااي نرد باهذإا ف ءلابحاصم تركت بهذ تلقاذا كنار
 (| | هييبسلا جارلا ةلمسلا ءاركل تلا ةلإ ع ةلخاسب يهد ةنأستسولا
  [ركشفا يل هشد نزح زاك ذوتملمتلا ببسهلخرت ىلا هد
 ىنع مك رتحاصملا_رسه انما ليلعتل ب ضيا أهنجرمسيد لجلا مك ذانحتاب
 ديف خلإ سد سلا تطبر يجب ميس رملاب لوسسرلا ماج مالا طيش ١
 العتوم مي سلا رب مها مرصد نسب مهأن يضعون أن اكو أخ أمز ىتك
 هيخالع تنم ايدلا ليلرب هيلع_ئار اطنشب هنه أت هنا نوع ىلعك
 وكاس ليلرب بع_ى١ اريبخ مب لاس افون ىمك ةزواجلا_دهاشلا

 ١ |(”دينبب هدج_وموغاللبقد لاؤساب رص خرق مث مكانس نع |
 ًاتلا معا مالا /امسلا_وكشت رجودو م ايد اعد ىا م ايأبد

 ب املارشماعلا اهنع_وا هسا د انعام برشي أنيعوتم نك ضيعتلا
 | ىلع :لخارلا شو هلب اسما شعىداجللا ىلا ى ىف نحا راقد نع ىلاك
 | ةيبيسااب اهرمرست ل ماو توليت مشكاب ةننلا اولخداوتع ضاوعإل
 دعو إلخ ىسكلا اهاو أد اهتىطعنرق ضو رطحملا ادال تلزتملا 5

 لاغ انملا داننف راما رهد ديكوملا سبع دأشلا ببسل !ادو هج
 اف اييجش هاب _اواوع ذ أبا غازاوجد ىصياو م عبس از ة أب ىجو
 .مردخاز ءايلاو نيملاوا لاجلا لع بض الرشد لعأف هتك مسار

 لثلاب صم ماب نك هوقو مسا نال لاضدالا سك ان تلخدد
 | دم انكلاانان اناني ١ يذل ضد ىرخل ن١ لاق لعانلا لأَص ١
 | متل ارظنل تعولمف ةلزمملا معدي عرج نهي انمكن كت سيل هر هرم
 11 نبال نكس بك .رمعمل تاخد حاجرل١ قد اهانس
 َ ءاننكل كرب ٌسنملاو يرسم لعاملا ليهو ةداكم ىسملا صوهو ماسه

 ىحم ؤكلع اذذ دازتالو هيلعال ا د هلومجم_زئثد ىرصملا فنخ هساب
 | الوؤم كونلا ذو لاتتملا نينه وما هها زيكو ها مكبر كنوع قد
 | ببص درمإف”ءنغلا عنج كيلا ىزهو تكلل ىلإ مكددي اب قمل

 مداىا ضونغملا دأب نحيل 07 داحلإنرط دري نمو م
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 ممضج ةارقؤ سيل مه د ىنم زفاط ع١ ذم ةيؤرظذ لبو

 ليش ل فا مسا اهورزمىئتملاارنجلا 2.3 نبل بصنم اولى ذ ان أد سلا نسل
 نصري ءاب محد ديكؤملا زو الشم ةئيس :كنج ميلع جرو بجيملاو
 ليسن مكس ؤر لوس و ءلوق هن ءابلا ذ نلّتخا قا _تماخ نيرنشاب
 هل ؤاماد 2 أمت ولا ل بفم ند بق د ضيعت لال يقد قاصنولل
 ءامان لي نم لاو هس يع لازمل لا ثدعتي عس نا القد أذ نح
 مث تاجاهرلت 1 بزرطا فرج ]ف :كملاب كسور اوعس !لصالاف
 أرلو_:رجللا نتا اولا ةدزنم اهلبق امل ل اطبالا بارض _ حم بوكو رأت
 لاب ره اجد ةنجب ولوج م١ داع هيزب ىا ةيوتركمدابهإت ماأدعسم
 قطب باكا نيداووك اال ضرع رمل أغسل هأنعم بوكو غانو
 «لاحلع هيل لق اذ انه رم ةزعخ م«ىلةلب برططمول هو قحلاد
 أليرلا 5 ايحلا ورش قتل لصف مدد مسا ذو كارت زيه حل ١ لذ !نكو

 همر جيرلا !نهيؤ الا ارم ا ذ مثقال ابها هتط اك شح حر كللاعنببا رك ذ ف
 كا هكذاوو طيسبلا بحاص عرب درا عرلاه ربا قبسو ءأشهيرما

 داكن زهاشلا مت اشاد لواط لاطبا لّصنملا حرشس خلات بجاحلا
 ًامكواتاذا أمل ىوتنا ارنا ذر هلشم عتيولف طلنلا بابن تشان ذأ

 كملالا ىلصا نرحب كلا نك ةمارتلا ؤ ُممَت لد نطع نرخ نو درعه

 هلو ايدام ليارب ثينناتلل هل يقو ريد نم نلالد لم ل صال لبقد
 كب اس نمش انكامونماهلق متي ذل !در موكيت نااويتحت فاسكر

 ةنكنيزلا مز ميس نا لل توين مدسا ثعبيال وسلا جلا |
 لايبس نييم» خاديلجرسل اولاق نكئئبنل هدد لق | ومحمي ل ن) 15

 تاضدوا | دوه ناك رم اما هال لخرب نل اولاكد ليس مهلع ىا ىلد لاق ٍ

 ةدو سم |مايدالاآثملا انس ل اولاقو مجربع اهلخري ىا ىلب واق مت
 (* اهنسمال أداوج مّن ادا ئهاشللا ًأنهذ دوراخجو موسمي ىاىلسل اق مث

 ديدرزنسيل ينعش يتح ماه ا اداك اوس مالاطبا بخ ون لعل د
 ممهارخو مهرس ممل ل ن١ هوبسحي ماونعأ ينعي توا ىلب وشق اتم
 تسلاوم أ يره رمت وا ىلب هعاطع عمك ل ن١ هن شال بسجيا يلج
 ثدا هركوو !يزمك مهاولاةول عربحو س |بعزبا ل5 ىلماولاق مب

 ىلس فول أثير تسد اولاد م«اكف ب |بجياوا فش بنما وسن ند
 نرزو ليبهشا لاذ خ عزان و اندر تناسق اذ ثلا لاظحال اجا
 لس م ,يىبيسم عنسما علي زيزو تجوه ربح ىرييرمتلا م اههّسالا نأد



 ! د 6 4 الا ع

 | بايه دج متتال ابنول سيح أند ما. صبت دلقا ,فوفذ ء] صرع ما

  |[ىهنت هلو رش ناوي أدب باحعم نسب يق باجارا تيث اذاو
 ١ اقافتا باج, أثر بابل ىلب ن١ مهع لكس هرم [شمهنرب١ بات
 | تين لالا جونموم بعارل لأق ترهب قصتم لما ءاشن و لض نط
 اال تس عرانواهرز اهنِس المجد لاش لاق امرطسوو نيئشلا ١
 |ىهيرّوف هلوسرو هساىري نيب اوهزتشال رظلا ره امس ةرأنتو
 ءل اهلا |معجسي الو قحلاب أند لحاف رد لدصركاو ع دب نيد
 ٠ | تيب ليعاضتنأتش» الك دل عزلوا نارلملا تيب ىنع كاسم
 درك ا هلا ةراجرلا عم_ىطتقتام ىلا فأضن الو موتلا نيب و نيلجيرلا
 هفوت وتد ارعوم كنسو تنس لمح اذ باك ديو اثليد امووع

 ىفسبيوصح را لع شيلا و نرطرتا لع بصنلاب كيب مظفت ينل فات
 :اهلب ارد هل قو مكتسب تا ذ اش هملزق نيرمال لتي دل صولا
 م ددسن بصري مشل هأنعمرجترح و [تلا امقيضو أممي
 ؟ ايلا ىمانصا تديكال نانو «هلؤؤذ اشك ؤ لاق اكد هسا
 ةدادز ايو ىاولا نعل نس «اتنلاو ًاهتعل مو اولاو مسقلا ئرحا لص ١

 هرقوتع مه هيت أنتو بدي لعررإلا لست اح بجت مناك ب جت اوم |
 هير زمتسالر_وضاملا ظنلم» لتس الله كرابت ىلا هد |

 | نقضي مدد لاف مسا هنا لقت مث نمو قورصتي الما لض لعن
 فراشك ىو ةلبملاو بئتؤمل و ركلا ةي تدر ششللا نوما لولا"
 كاز متت ناب فلام قلما شطخلالو تاويطوللا معن تياءىشنتلا اما
 فضال مملع تقاض ذ١ ىح لد لعلوح رخو هثربلا ةفطاع بوكت دا
 هلال هيا 'رم ء|يلمدل نااونطن و مهنا مهلع تقأضو تحرم
 ةلببلاو بقتؤتلا اهاو سرّصح اهم باوجلا ذا, بيرجاو مولع باثمت
 مش اور شذ صركتلخ هلوند امكسمت اهايد ابك اضم موق ثلاث
 ةلالس سوس لج مث نيطدرغتأش ال قلخ ادب اهجوز ايهم مج
 ز قذحا مث احاصرعو ناد بات نلرامنجل او هاوس مع نيدو اسم

 | ىيانبتا م تونس تس مب مكاصو ميا ذ هيا ذ لكاس ارت خالد
 | بيتزا نأ بحال بيتل أبط مح ادان لكل اانع بيجاو باكا
 ٠ | بمثزتلا تن رسل هله مث ا بزل نه رثعو ماش هب اسلاك مكمل
 | تقام ارت وعملا بزجلاو نيراشلا» نيب جارت لذا ةزمملا طخ
 ...[ ناضل اهأشنا ةراحاورشن يروا يروم لعتطملا نا لل
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 | ةنلاشاؤو ةيناشلاالىلدال ةامثلا لع ىطع هاوس هه ةضاشلا فو

 ظ ظ توزوكا ىربا قدم جالا الد. ةامجلارلع ماد م داما نا
 | ٠ ظ طرشلإ ]ذر أرب نورَسملا عد امضملا بصت ناو ذب ى اواو « أنملا رجم مج 3

 مد ماوسرو ميداإلا ارجأنهع هت يزد يم جرتحي اهو نسما ة)دريلعجرخحوا
 ليعبلا ناكلارلا مدر أشيل مهما مهلا ا مكرم لي بصتم توما رملي 1 |

 ا آ١ 7 | مع سطلغد لق قمتي تر ظوهد تيزحام "ع اننهذاد تن |
 | مجرم انيلا_عرقو تيار مث تءاراذ او همروش ذر. تببارل كلوعنم
 | ئكاقو_ٌوللاهس مي ةلولا كلل انه ل بارو ىيبهُش هندا كال انج عا هسا ع

 تسيلو كالانه هأانمم ب تما مقواهاذامخ١ هلق ذاكريطلا
 ا عضاؤ و )0 ةحوتسملا مهوهضملا هيلع هرتشسا ضو انهو ةفطاعلا مث

 ١ لمح | ل5 ل جوملا ةوه طلاع شيرجملا راش عم هيف فرظ غم باطل
 ظ اهؤخإش اسو مصو لصؤ:رمرع اوههو ايلكل [ضالخ ماعظنل بنعإللا
 | ك فرعشال»_ونطو راصورم ىرخ اه رح رحوا ةسح لع فصيمو

 ١ لاهو لومممل كتم لجو 1ىرحم ف | ثرلاو !نك لوب دي ذ لمحو

 ١ مظيوكت و وشاب ئش داب #فملاشلاو «مؤملاو تالظنال سجد ىنع
 أشم انككلابجلا نم ]جو هاجباوز ا ركسنما نم كتل سجوىنع هند
 ضرال ملل مج و نالاونم لاح بود لاح لهو اميصت ل مد ارنا

 ىنع هاكات لعىثلاب كتل سانا ارؤن نبيذ رمال مجو أشر
 ع نزلات اههس تأنبلا هند ابولسجيو ىولطانوا ةييلسرللا زم علعاجو
 اح ٠ اشاحاتتزؤ و ميزات وسم مساأ ش اح نيضع نال وام
 |١ ظ لس ترحزار لضالا لرش انهام ههاشاح ئسام لع|نلعامهسأ

 ظ | ةرسمم را ةرزقو هشاةأرب لان اك تددوشمل اد ههاشاح موضع ةارق
 اف ملل! لع املوخد د هسان انعمو ههناذ ال تذ اصلان هذا اشاحد

 أها اننا ارق ختييونلا كلين اماه دجال خدي دا اجلاو ةمبسلا ارق
 ١ > ىد ليت اهأنعم لض مسا اهنا موق معزنو اظنه ةطرحلا شاحب ابهشلا ٠

 ' 8 ىحجاراو حرمملا متو تاخللا رضح خ_ اهءارعاد رد اهئانبل تأرثت ا
 ٠ ١ لاف * اتاارزهو هسز لحال مرصع ا ضسوب ٌضاح نامل غل زئمملا نادل أبنا ا

 ىهو اشملا نيإض اشاحو املا ل اكد ىرضال ٌمي٠» خقاتبال
 ظ , لد هشني ملذ معتد د ام دعا يحن 3 داصو ا ٌميحانلا

 ١ ىتح | «هناذحقح ةيئائتمداشاح دارت عتيلو هالي ٠
 ا فقرا :رهأظلا ال ارختال تح نفل ش روما دن اقرتغي نك ىلاك باطلا

 مم
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 يتحؤس ىلا الم انف أهلمتحمد [ىضنني ىقح سا لوسر شع ىلع |

 ٍلجللا ملطم جوف مولسوزع هلق ولمل او) * زجل عب قوبسملا
 ' لسا لباقي ال اهناو 2 ايشم ايم اهطبت ل مبلاضَست ةداذإل اهناو
 ىف نانوكيو ةررملا اناد بوصنملا عداضملا اهرب مّن اهنساو ريانا
 | ىلا ةذد ارم داس ثول نئنيحامل مث غر ضونخم ىصم] بدات
 دفدارمو ؟ هوجو يذ_يتوم انيلا مجري يتمم ريثوكاع هيلع حرت عرل
 ١ |اوتتر متيدعكو دو ئحركنولت اي هول يزل و نم ةيلايلغل١ كك

 1 امو مرتعو كلام ربا هنم )حو انيحسإم خال ةثدآسنو كروت

 . | 2 الا لوحة ىلع يل د د ىم ةإ سم اإوسي ىتح نوم ١ نم داما
 .٠ | لمع شا عارف لود مدع عوا يلق ام يكحمف_ًجحو ىلادسا ىل ١
 م ماتا نيكولا كما قفا كار ل.6

 | م ايصلا وجا ينم فاشل و .لستلا ذ نيبدكملاو أ ارم لحد لع

 ظن م أصلا ْخ ليللا لود مرعطغلاصولا :رهئرلا ل دليللا ىلا
 د أسملا لاح أل ظثا,) بجيل أنه تاخدول باطل 'ن اذ ةرسعملا
 كب لاو تيارا قحتسيونت د ةبلاطملا مرعلاى دوم كي ذو اضنا

 لخرم مصاقوهو أهرح-ا لوقا جرا اممشف مهتم دحاو لعل يل د

 ةشرصلا مهرشكام دال ثيبابلاذ بلاجلا طعالحملا نود حم
 ددرملارنع هيله يملا بجرح وج عم للحرم و ىلا عم لولا مدع
 اهات ولولا لوتس»و امهخال ثلاشملاو امض لضرتت نداثملاد
 هي“ نيحوح دوعتس نا ارقد ثيجلا هانستف هلو
 .[لهنانن أت ىا لمملا عسب *ادتم اذرحو) ةيئارترا قحدر

 مفرلالوسرل لوني قدح ةيطصاملاوةعراضملا ةيلعنلاو ةيمسالا ىلع
 ىف توام نيءارعددو معز انتو متاَشْف اذا ّيحاول او اونعىوح

 توريكو نيتلوالا ةريشنالا ذر ةرمغم هد'لو !ول هر اج تدانإلا

 ليلك اهب ثطمل ! نال هدارملا قهلعاالو ةئطاع دزت ى ممرراخ,لع

 أانبعاهناه لامر ةدكمأخ ةكملا بوضوكا عركنا م امهو رجس
 ٠ | شفخالالاق ناكم وطن كثيح دوعسهن با اه اجو لي نه تمل
 ١ يلا ذأضإلا نأه تابام أ أابيبشت مظلارلع ةيلرسم هداهئلل ديو

 ” 6220 ثيح دل ؤ ل جاجزلا لا نطو تف اضاالك ةإدملا

 | ةفاضمرئعاجمىن هيلا هاشم تسيلو اهل ةلص ثيحر بام
 ١ اه ارختسما 1 ةدادنلاكى١ أب طل اكتراصد اهب لولا
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 ابيها برعا سو هيلع رز :اوصومأ دانا ةاوسدأنلا مد
 ابلمتعد فضلا جنا لعو نيزكاسلا ؛[تتلال لدا لع فيم ملف

 هتمالاسر لحي تح ملعامسارسكداب بولس ثيج:رم ارق ها |
 مد ةلوينمم أبزيوك قريه ياما ذعوفزموجو فرصتمت ال اههعا دوههشملاو خل
 ناكمز منم لعا ناكم ذ ابوك الكاش دنال اجرظ ةيوكي ةلواولاق حا لغأ ٠

 تاكلي ؤاشرا طل أسررلا حضول يحل ناكمل 'سنعن مس ربل حملا هالدأ'

 لض ننزل ميل لعاب ملعالول دم أخو ندع لسد اهل بصانمل اذانه طعم |
 تاقلا أحرج لاقو ملاعب ُكَكلوا داالا «لوغمملابصني ل ليضتتلا

 قظيارلا ىردحتي ام نعم لع! نيمو ةيناجلا ةيفرطجا لعاهرارقا |
 0 مضوملا اذه ىلعلا لذ أنوه ىا لعبتي ثيحالع لمه ا رساذ نس عمل أذ 2

 فرصط ل يق و دوبهثمل الح صمت الخ لققوؤ ضف اذرظدر2:اتنوذ أ
 لسع ومع اهسا دزتو بصنلاو مثرلاب كلي ذ ةيودأشعي عرف ةنيبجولادو
 فدا هانعم ىرش ل افاقو عرعر ا ةجلا مودم حتااىنخأ

 فلا غواورع ود هب لروح لالا 2 تود اضتلل ]مج سنو ئثدإ رج ناكع

 نودرم «ايلواونع حلا نحن واخي خل متم اق هذ مشار ملاعلاو

 ' مسا هذ نيرداوكا ميزو ىلا تيل ئمل امي الد !ىرنوأجتالى) تريشم ملا
 ثا امك |نحنما .اساد تناول تصورا لصؤيلا مطو بحاص دعب

 أخ اضعالا ليتتساالو لملاب فراسملا ئصو لا ةزصو تعضد وذل | |
 دوعسلا هاو ملع جزحو مهطج وروجو قتشمالو ريضملا أ ضدال 3|

 صبا ئم مل اىزب فصولاد لسا ل اق نددازم_عذ نابوا لطابناك
 ئاضي بحاصو مجاتلل فاضد وذ ناذ فرشاه د أ'ضالاو بحاصن |

 بف بحائل !لوتش زاو ىزمل !بحاص عريرهوبا لمت عوبتملالا
 لوالا مسالا إأ سرئلا ى ذو كاملا ود لوتت كلن اذو ذأّماو ةريه
 ١ ذو ايام عروس ذ لاق ان راما قزملا'نهلع_زمد مدان ريع اعوبتم
 د ركالو نول روس ؤلا5و تيللوشد وما لاذ اطاذ هدؤملا
 وسحر مك ترو أنم ئيظفلا ١ تيد كل ىحاو زوسملاو لاك تيوملا بح اصك

 فكازبب ذولا هيلعإ كمل ارورم ذر رك ذ نيحرم اذ نييلاجارملا راشنالا
 © دوجرل تيرملا لخرمل ص فردا هلل دز هبؤمل ابو رش برب 2ئانصال تال |
 بحاصدو مب فأث تنل زنا مرشد ام توملا ظل ةغىسلو روسلالئاوا ْ ١
 |رمصم»» من ملكتيدل مر بد ورم دعأ نا ني ىتملا_ضرعح د هركذ نديح |

 ؛ | ىرسم انه ملاملا ناب اهنع هدوثلال باحات ملع معى ذلك هو

 تود '

 ود



 احر

لا شرجي ال اذهد م اشهنب ]ه5 لاَشتس لاير ظ
 تلمسان اهبوع

 ]| ةيناغ هاتف قرح تين لتلاورهو دورين وهو دب [موملام
 . | اما دريزكتلل قاشنإ) ثولكوت لهم اند د ليلتتل انج اهرحا لاما
 || |٠ ثدذ ندمت مهعزكي مناف نيسحازم اكول اهكت يذلا دوب اجد هسلترك
 | ونمت ثيحب توتي راذ لاوهال تارطد نواونشم ره هولواملا 36و
 كاد بلاليلقتلل جارنا ةوسلا لعاب اهرد ثلاثا هايلثإل هاذ
 . | اص رحتول مطؤت ل سداسلا هسكجرسانلا ىر أخت وهد اًرداث

 ١ | عاج كلذ مهي اناو ليلطت لونك لعل دتال تءاش نرج هل
 . (زعاشا هايعامم للمدن انفطد تاهابملا صوم رش كتل ميأسلا

 | جا لمعاع ابوكتف ام أسهلعل خو ريكو وابل نكي درحلا مهب
 | المت املا ةيلمتمل ىلع نئنيح اهل وخد بلاطلاو للا لع (يلخيرتو
 | كحفع القد ةقدأسلا ةيالا لم جلالع اهلوحد ىو ىوعمو الين
 لابقتسرلا هصلخد داتملاةصنخي رح نيسللا روصلا كاان و

 امتثرصملا بيهذو هيملمد مل١نلذ نجلا ةلزنم هنم لزنتدو
 | نما

 | فيحاجو نيبرمملا ةرابعو وس مم أهم قي آ همم لآضتسالا قرم
 قيضلا هزل 1م عياضملا تلتن بنر مسن فرح اهأنممو سنت

 | قانيقاجلا مهضجضركذو لابقتساموهو مسالا نسزل اوهو لاملاوهو
 1 | 'اهسالوتيس يال تيبحا طعدقيس هلابك ل ابششس ولا دزرتسولا

 ظ م9 اب امزلعا نيسلا تاج مهتداو ام لوف رس لون اما كديذ ثول يول

 ةصاز رسوم -

 ٌ اممارارّيسالاّْذ لايقتسا»» ع هّدان نيسلاد عد أضملا نم دانتم

 بوب ل ضلع تلخد ذا اهلا ىردطمنلا ميزو لاك لشتاء ابوك

 |١ ةسجوو ثلذ جو مه اجرا ملد ةلاخمال مكاو ثا تداخا هوركموا

 | ايعولاوا دعول ١ يغب امع ابلوغرد لمحلا وصحي دعولا دعت ابا
 ! ةرعملا روس كي ذ لا ءاموار هاقفع شت و 2

 . | يجئ اناناو ةلاغ ذل اككلذ نا نيسيلا زعم هسا مشيش و لاتف

 | هللامعييس كيلوا هلق و لاتف ةارب روس + مب حيصو نيجرلا
 | | فيعولا ىك د اي دعبولا نك رق ىنو تلاحم دل هامجنلا دوحو ةلارعه نيس ١

 (| | ”[صبلادع اههمان اعز مسواو نياك فضوس كام قتناس غو ذ

 | *ضنتو مهراعررع ابل ةةدارعو ئسملا ةثكرطعل لش فورملا ةشك ننال
 | عشضااملاو ادأيجوت) لاك كايطست توسلد نم ابيلع مزلالا ليخرج نيا نع

 | :ينلاورط مث عيحدتسيل ذل تاجيل الاون ةهارك ةنيسجلا لع مالق'لاخدا١



 لايد لكلا د ديشولا غابه اعنا قوس ىلغمل الاد ذاشب ان نياداقأ

 نقنن او ىغولا ذ قوس مهتس ريو رعولا هاه اوشا نيناىلعو

 أذ كيوم لكلا عم يصتعشش وتس وعم نوكت آو بنا ديشرلا
 قلى جو معمم ىل م١ مكمن مهلع ؛[وسونع نعل ' عم لاجو ىوس '

 ةجرا غون كلل نكذ مايشملا ضعمو ميلا ءاوسؤ ىبع تطل مهري |
 «اوس ل ضرّيش ادأ هربإا ذهنه نوكي دا ىجيد امامت_و١ ء[وس مايا

 ًاناككتننا الو ىفع همليوذ ىلكأ ا لوو منه ىسحاو مهدوهو ليبملا :

 اازه ىوس أن اكم ىا فوز شتسملاو هيك انشتسا اهنإ ىوس |

 ت3 اضمربع]متسشال ابن ل لج هلاثو هبئاغذ ندامركنا هاكح
 صم مز ميسا فج ىوصم عابس فصال ملال هذ اكن
 علبحل ىرمسا ى نلا ادا جس هند» اد ادجس جره أظ دزعم الاف أضومد

 تيما اموهو أنل لعزل كلذ اوعس ىلو رل هوكي نا رت اوهسونعرمطمو ١

 ىوصم ربا لمنملا عكذام بيرحلا ج_ؤامركدن باها قو هزخ
 0 لش اورك يماو أعرإ اب ميوص ضو 11 عبس

 الالاها!وربكو مرجلا عبس .. اريك لت هوجو هل الاعب
 مي نات لاك هس ناهس هموقذ. سابع زبد نع متاجنا نبذ جرخا
 انظم لوك ارلا اشتعال اص ندرظ ىمسل )نع ه4 مىنغلرس)

 تمونظي نيزال ءاوتك ثيتيل اسم ل متت قو سادودح [مقبا
 مك (5 ىهاجم نع ةرثخو مياحيفا نيد عجوخما مد اوت هلام ميجا

 تحارسلا اطعم فرعلل ناجربلا ةيشر نا ١لاقد ىلواهترتب هل اكنيتيلا|

 ساس ولامزداتننظزولا متلوسك نيكد نو ةدررلا نم لصتم

 0 درشلا ن١ كلذ ذل ئملاد فارعلا 1 نقيا 3ك قارعلا م١ عى ظوأ

 دلو كاثملاؤو تلخرد امؤولخب مهينمنللا» نيقيلا لع تلخخرذ سركتللل
 أضحض كلو نالعو هسا ل اهلا ذل منا ىلع أذ ىنع لعلة ىلوو» تلخدا :!

 لعارلا نيل ذركذ ةنئ بوكت ال ادا ]وسمح ووذع نايسملا ذل مش اكملاد
 بيجاو هما رم ألام ل ناونظو:ططب [ضلا نه الع درواو هريشت لسا ٠
 لمنلاب تلا ةتباسا ةلدموف ؤر مسالا تاضح انه اهمان | ٠

 ىف [يّتست ل تاير نينكب لكشم انهد تقف تارتلا

 نايس 1



 نيه ناو اك كشملا نيهلرب نصرتكا تءاكذ مىلحلا نيهان تماق ناك

 يح ىا ءانَغ نمح لع لب ىملا لخددىنع نك هيطرالا برس اخ

 . | لضنف ليلرب مزهىا هدأبع :رعزتب لا ليقتوتخ نمر ومب اههس اخ .

 1 ا

 تال ار ارسا ىجونو طب أضلا اننهب اسمة لاك هأهرللاذ هركذ

 ْ ان الع نظل !لسك برحا ١ بلت لات ىر أس لان ب١ لاكد

 ١ ”ةأ/ناو كاش نظل اذ كلشلا نيهاربو نيقيلا نيهارب تارتعا ندوأ

 ١ | ميعذا هسا لاق بزك نظل اذ نيقيلا نيهارب ىلع اثرا نيهارب
 1 الحا |هجربسا اداسمرإر جرح ليغ ىلا نوب نكي دارا ثونظيالا
 | انلضف نآذ اهيلع سلك توليت تازذل 'ىلعو اهرلدعو ىنحي ئيعهو أسمح

 قدوم مك ةبحاصملا ابها باذىلع مهو ضب لم مضبب
 ممل طعس انلل ةرفخمو نإ كابراداو ميح عه ى) هبحيلعلاملا

 (ةةزمل سس أنما خ١ سانا لع اولاتكاا ذاونع نك ارتبام !شد اش
 كح وز ننالا ككروع ظذح )ليل م ىأ ماجا و نبالعالا هوظذ اح

 مام ارحل ى) مكره املعس» ادركت دنع مالا اكليل هاب

 اه6تاس راكم سر خ ىا هن املس ثاهىلع نيطاييشلا اولتنتاهاوعتتاو م تو هيي يسوم رج جبت <<

 ارت هلام ى)_توللالا ده: طغل خا رانا لع وقح ع «أبل ا ئيعم

 ١ | هئأطال نع تومالعزإا_ جلا طع]كؤووعذىه ةركاخ فب
 ٍإ هيه اهنا رعود لقا نك يلا راس ١و كلبك ىضد ىد دانس و

 . |ليضغل نيكأتل ةرجلا هس لع شكو قو تامتسام ءاب ب
 ْ 0 م«اسح انيلعن» مح ىنع طا نكو قأتجسإلا بارسولا) |

 | ذاو ىلعب تزين مل ىلا عم بلاخلا ذ ةرخنلا ترك ذاذاو مهطعت ل اق

 ,بجطموررذ» سو 0 ناكأ نو 00 ها

 ' | دهلللاق عرب ام ىاراذاو تاحللاصلا متت تمم زا هدد ريملا 5

 ٠ | ثاكاذا شفخلو مكذ اهد امما_لعدرت سل لاح كىلع هه
 0 كرز ك يلع كس اونع بحاو ىمنمل نيم اهل عتم]عاذو أهرورجت

 .٠ | !كغزك نارضو ”قلملا نع واخ درتو لا قف هيبلا ةراشال تعرتتت امل
 | . | دزملفزع هرو اجلا اجره نامه مل جرح ارح ضرام ةالاع

 . | كريد انهي ات هضقثو دحمسو مثوزو اجي ىا ورجا رعابؤمل أخي نييانل
 نان اناامدؤع ليلشل اثاث «ايشوشن نع نمن ىز دلوع
 ئ نئعانتهل ىكراتب_:رخام ةرعوم جال و١ ةرتيوج رغالا هيرب مهيفاربا

 أييلعوا هسنف نهرا اخاذ ىلع يشم انهار 6 ةالوتل ىإ لاذ



 تبارنهزمجو نم ابهلع خد 11 امسا نق هنت ةلاحرمب تلاحى١ قبط رغ اعط نكمل محض اوه رود انج_كرخلا /يذ غانا
 اهثرعو مم اعاد مهلخ ىحو مه ديا نيب نع ميشال مث مأشه ش
 لصف ىسع اهرورعو العال نسر ورجب لعدةوطعنردفتخ لاق |
 برملا ؤ ٍحّرلا هأنعمو فرح اه اعف جغدا م نحو فحم ال رساجت

 قاانو سرافزربا لق كرش وهو «أ يش اوبخ ناوعو مكر بجوهد
 ىف ايك اسك لاكو رك فجر وكب ماو عل توزع وذوااو بشلل
 للعرجوو مفباسلا ميالاكىحومونه راملامجو طع وسع نم نال ١
 لمؤؤع متعرش اذ ماهتتسالا لع ناكأمو ١ننك بوكي نارحالا ىسغ جد
 ؟وكزجز هو نا ذ مد دعلش هائعم ةءرسوبا لاق ميله نا ميسسع
 ىسحك ا ساس ن١! رع امجريطو قبريسلاو حاحا نبا جفحاو

 لاكر ءابجاو هما ىوسااخ انما تاقو هرجاتىهه تارعلا هس 30

 ميج ادا كير ىبسع يه تيعضوم غلا ةبجلاو امارملا 2 ىسع ىرأشالا| ٠
 لو رلعرم» لصد فوسر ماتم اقلب هس معد أف سزغملاقج نعي
 أجاوزا هل ءاساما ئكملط انا مره ف أشلاو' م«ومحلا ممل مثداد

 ةمجرلا نال ةرعاّملا معد |نئتسا» مهطجل طناف لورتملا متي لف |
 ١ ى داعرقَو اذرع مدع ناو_داقأك أو دوجنال ادأد ةطورشم تناك ظ

 بعرف لطي موا قلطي اداب اطورشم ل مرملاو بازعلا مىلع بجو
 يو هدو هدأ حل ءادد١ نم عاطا يسع مجرتعلا عروس ذفاثكلا ىقو ؛
 نوسعو لعلد رد اجا نع مري امجلا ةداغ مب ترجاه له نوكم ن١ اضرحلا ١

 أميزمت ميج بوكي ند فاشل و .تيلاو مطملا مثوم مئه نإ ذخوشو وأ
 مادا بل ملو ىسع ناهربلا_ؤد اجرلاو نزرملا نيب ابوك ن) داملل | ٠ ظ

 مه نلحلا نزل نيقولخملا مالك ذءاممط و اجر اتناك اد ناتسجاو | ٠
 هو كلذ رع هنئم_كرابلاو ثونطلاد علوكشملا مل ضرمل ثيل 7 ١

 اهي ابوكشمج لاخلا اهاك امل ةنكملل ارومال اها ظاتلال نههناهتتسد نبأ ٠
 .تاص جمد عا ههم ياا لنيبساو هزني اهالس نونطتالف| |
 اقولجلالا ميشو بتيو عطق تبى هسدالا ةيسنم ناتبضابل |

 ظنلب ةرات درك ند ظانملاإل نه تداصخ_-رظو كش :بض مت
 قحكد موج :موتب هسا "وأي فوطه ع هدد' نع هيلهوهام ببسي مطتلا |

 ليلرب هحضاوم رع ملكا ابوح جي دهح_وحع انيس داس !هرحا  ضأ

 | 4 ايس اوهركت ناىسعو هلو ءاعتجا لق و هوركملا غ ق انشالاو

 ا



 | جتغإم عروصد اظزلل درو نك عبوعزد لاح ميلا ضني ام اصل اس» لاح ه٠

 ' |ءاحا كايلمزنع ق مصر قم 5 :نيؤطصللا :رملانرزع ما فئاتكل |

 ضرق تحال غن دزرلاذ ةدلط في انيب هلوزع دمأ درعا. ميد نع |

 امو رزعو غشم ىرا جو نيئكرنع جو ,:ىصنم اهارشلا غارت | .

 ققاأينا هما وسخ وج تواخلارنع هيلعرهام سحب علشلا ظنلب ةراتو

 فرقو_وتضتيو »كثي هلل اشيل القل ال قش كانع م يرعاو) لاب

 بيلا رب ادارملا لنْ امن مطلاد أجرلا س تدوراهو ىسوهتنمك ل
 ش ةروص 2 ميما مدلاكلا جرحت نق برعلاو ثلا ذ خذ مهام راع ءاج
 ا قسمملاد ظفللا صام | ةرمسع ند أهررلا نبا 5و ضارعال كوكشملا

 | لمت ماظنللا ضاممؤهل اكد ليتم ءىُس ذل صحرت عطر
 ١ | ىلع طرملا غتدرو هيد معي انا ندري ممط نعرأ بتحا يول يمملا
 . | نكي ناب ديرتم عراشملط عرج عرصمسال ةضاراضرحا نينجد
 عرب اهو أعم عوهرملاذ ناكل تلم اعرصق انش اننا رأس مجارعا
 | تبسحرو هلت صا قو امو زوعم براق دل ننمب دعس ]قو نيحلا
 لو , جربملاو مب ىبيسمعارىهو اعسؤنراجلا فرلحد لمد انا نم

 ١ | تكأشملا اهلعاق نيل اهتشد ل سلصخي ناو برو تل ننس اد

 ' | لاقو همان نكنيح ارب: ممداك ىم موهيملا3 لصنل و اند اهرج عتيطا
 ٠ .|[اياوحلاوسم ترس ؟نّيلصو ناو ارب٠ ةصخان اب! فرع كلل امئربا
 فومحلا رز متسم ناكم فرظن نع اوكري ادا سانلا بسحا غاك
 | ةساهرنع عرزع ارَمْثسح هآر اياقوحع ننييسح أذ اك هاوس برتلاد
 ٠ | تخلع عرزع_ى نا ل اقوزع ثيبي قمحح نا _كواملا ةئجا هه رهنع ىوتنملا

 هسا سا لا. ةنس 7

 ةصاخنمم ةرووجمو» افرظام لتشالو ما ننملا فرو فيرششلا
 ' | تشلوكرل ًاهتامقد هددارنع هرج | ويسر مه« احاملو كل ريرع حوف ىحك

 ظ مهي ممالك تسلب ذا معنا تتكامو بحابلا ارد جامد ىدل ىتع

 . | هانا اكن ءلوه طا سدا دقو تمومعتحي ذا مدل تنكأمو مكس لنك
 1 نكككم ادرلوا نع امه يولد اطعام بأ نم هان لبعد أقررع ى ةرجر
 1 لع ال مدل تتنكأمو غر كرا ناركت عىسح |(خاو ىزوكتلل أمت د كلت
 | ركض ارلو نزوذ هجوا ةدس ام نال_ظداو لسع كر أنتو امنسام

 ادب 1 ا سلا 0
 . ( فطن باتك انوا ظرنج ب اكان زو وع ةاضؤنرانوكي اا د
 | مل اها تح ابد ىيبزلكآ ترمب ندا نحو "لضم نوكت ل درو قملأ»

1 

1 
 نابع



 ناضترتو فاضت رق ثراد ةجشكال ثا ذ. ليس تيإو نانرعم|
 كرم يول علباو عامي صخ١ تريل بعارلا_لكاقو امؤداخب ةلىلا
 اهوكت انزما ثيدهجد امج_2را ارم كما يرعد يت للعلا ةيامجإ تس ىلعأ
 بياضل اور احلل | يمَبسَت لع وارد فراخ لام اهنأيعالل اثرظأ

 (ننالام مسا ريع عريع و جرجيس !ت با ايضركذ صضاجلا_زال دل هت الو
 فصو ار نيو ةسرنص نيب مت ملام نوعتش ولو مانربالاو َدْهأض ولا

 ةركددافصو هنوكت نال صاطاد ,ميِلع بئضئمل اربع هلق نهب ةفرمملا |
 انما همضوم ملص نا لاح متعتد لمض انك ناارع الاس ]مشي
 كيقورمولكلا هر ذخرالا ىلأتلا مسال بارعاب برش الا أبيضعوم حصن نا
 مهران ررطلا ىلوارمع نيم ئلإ رح ورع أملا ىوتس ان اك هدف

 ليلثإم هولض ام بح لعل نيدو انشد ساو ١ تودع اًملد:ةغص أبن ١ع ١
 تمرر | قو نيل يل ةذص مبسل» جدأخرجلاب و انثهتسإارلغبضنلاو
 حم تأش اربع نم درجلا ؤنلا بوكت نا لوا هيو لعل استر بلعارلا

 مب نصلض١ ئر اكد لاك مياق العا مات رنع ل جرب تزرهوتع
 مسسسد إلا عمي ناشل ١ تريبهر يعم [ضملا ةىهر . ىرهريشت هاوع
 ا هداربعىل اخ سره هربغ هلل! ”رمركد اميونع مكملا مب فمهوتو مد
 هله رْمو ١ درأب ناك١ذ١ هرب ار اجاملاىتك أتداج رج وح ٌمروصللا يمل

 كثئالذ نوكيا جرا ءاجرإع دولج مهانلب هدولح نجضارلك| ٠
 كت نااهرح) محول لعدد ؟اذللا ربع امزف ل دشسمو ارزجرع التعمير زيد سبعا تلاربع مم لع بهو شونع تاز الوانشمأ ٠١

 هنكوذ ىنع ناك ايونحم بيتزتلا اهرحا بوه تثؤلش لل تف ةضطاع
 امن افزع مج له صنم نطعوهو اييركذوا هيلع ىضتخ_خ |

 اهاضن هلل مر ىبوماول اس هيحأن كام ايرجزحاذ اهيعناطيشلا| ٠
 هركتاو ميال ليها نم ونا نا برا تف بر حن عداند ةرجس ندا

 ملا ناب: بيجاد انساباهءابجل انكدنجا هلوتم جتخدو اعلا ٠
 لضفنبو هبسح_ ثم لك غررطو بيتم اسهياث .اهكولهاأنانا |
 ةفطنلا [نّءلُح هزم زال مصف مناهل هللا ومع حاملا نخخأ

 مزكوؤع ابلاغ كربلا اجكاش ميال ةخضم ةؤلعل ١ أنسخ مقلع
 فتم نولك زل ميلع باش تاك بز ص مدت ميله ئىطنج_ثا# |
 داو مهمل هيلع بوبر | شخ .ثيوطملا اهنم بوماف مضذاحيرج | ٠

 مهلا رشف يسرع .ءاجخ لهاا عضم بيتزملا جيجل

 ةلطنف

 ءأكلا

١ 



 هجلا تايلاتبلاذ ابحر. تجانلاذ تكصخ رص هته تلهان
 كل انيطعا ان وحي نطشريع نم ةيببسلا رجل نوكتننا'لفاشلا
 | فالشلا هسكعد شل ىلع اشم )) ثمن كذا تكابرن لصد شوكلا
 | عاهناك أد اطرُس ادوكت نزل صن ك قرح بولا ةطدار انىكتانا
 لكىلغوم»سيزع كاسسمب »و .كدابع مي اذ منح انا ىنع ةرمس١
 ' | ارلوو الاه كاط لما اذ إرم اى دماج (ىلض ةبلخو نسق ىل
 1 اهيم نا ىتذ ملدا سرسلذ كني ؤاحعل نمو ىئيتونإ عدا اهز/ىسحل

 ى١ مرق ءاش انس ل ناطيشلا نكي نمو ىه ايمن تاقرصلا
 لب عضال ذاو ددسن اذ تفوعتت اذ هس اهررتع ينكاداونع قازاشنا
 أس وعك ءام عصا نا هلق أشناماو مسار تىقحاو مس

 قرسرّدخ قرسم اداويع ومحو اظنبل_رضامو) يعم اج كيلا ىف

 هني دنع عم ندوب امزح لا ضتسا١ اجرك اددرتمدا لبسك ضرل خر
 ايجلاطبزت اكو «يرزوكت_رلف رجول هن امورجوت هج وأي تون
 توزوكت ني زالا اون طرشللا هبشب باول هبشس طبت هطرشم
 ا[ | مج ارلا هولي مهرشسف هلق تييبما هولتقيو هه تايا
 وتلا ايقرو وقد يلدا نيه جاجنلا هيلعل حو ةرئاز ادوكت انا
 | «ريعو نيعاق ههالب ىسراطلاريلع جرو ضيتحد امخيس اجو ميج
 | نانا ازجرعام هءاج الذ هلق لا هم'رنع عب اتكمه ءاجاملد
 6 اوكي نو ى١ خرم اد اوك د كميلع جيحد فانيتسولل نوكت نا

 (اهل[تلغونم ان امزوا اناكم ةيرظلا اهرسااداعحرل جنرح_ذ

 ؟.الاك منح نينس مضج غل ابولغيس مهلغرحب صدام ودا ذ

5 
1 
١ 

 (ٍ تأيا متوحاو فسوب ذل ناكرتمل ةاججرءاشملاذ وو اناخم و١

 ١ [ممدى) مهما ىف !ولخدا ىنع ممل ةبحاصملا اهنياث لالضؤ كازم اند
 ركشلل هطيؤتسملا ىزيل!نركا نذوب ١ (بئل اق تايامسش نا
 مدرج ينل صداري ل متسالا اسيد ار هلجال يا هيذ متُضح» اهب
 كبس ىإهف كؤرفي نع ءابلا_ؤعم ابرساخ اهلعىا لتخلا؛
 ظ يي باس ابهلا كل ميهاوها لل مجدي ا اود نيل يعم
 اث حلالا يال ليل نب مزه ى) ١ يسر ةما لك ثا ثحض مونت
 ةيادتا اهجسأ: اهنس اح نعو اهنع ىاروعا ةزالا تهتك اهي مم
 ةايلل عاتم اجوع_ٌحال]ضاذو لواس لوضنعم_ نيب لح ابل اره د
 لاقيؤع رمال ارهد بكل اهرشم اع ليلقام ةزحمذ اليرلا

 ضر
 . جهر

 ةيه

 + تيد نمو
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 تيما كربلا كر صمملا لصنلا» صتخت فرح نك ا دجوكرا ىا اهئ اوبكرا
 الو اهراضموا ناك يصام نسسيفنم فرحو مناجو بصأذ نم درجملا

 ىفد أهاكر سلفا رد نوسملا لذ اددوتتىضاملا عب يتلا ناعم| ٠
 أب باهجلا ةيمسالا غرموللاو نال شم مشا اهب باجلا ةيلعشلا ةليشملاسا ٠
 اكلم احلا نم مبَرَمَت اضدا ىطاملا ىذ مه بي املا ديكيلا ةدالاخ |

 ستخلم اقرق لك نافذ ديحبلاىصاملاو بييرملاىضاملالمتحين يأ
 خم عم اهم ماكحا كد ندافع: د الا اق برب
 لصاجهام برتي امركمل_ؤعم واذ لاحلل نمخال ستجد متوروسعو سيل لع

 أثر ايد ىمانجرخا قو ههقيجس ةلت اًسندل ند انناموونع رهام

 ثئلاخو ىدص ترصح كو احوا أتيلا تدر اتتعاض هوك ةررّسوا
 قرددل اك معرقو ةراكت ثازد جاتمخمال اول اسك قسضخلالاف ثوزفوكلا كلذ ف
 ةقيرصبلا مل اق ام ف اكل ا ةمولاسلا (نذهشس د طاجرجلا ديسلا_كاقو لش
 مزلالاحرق مرعل_ع لا لالا نأك مملعل احلا ظل هاستشسا هببسطلغأ
 فلل ش1 ئدملا فام اضم اوه ت أصلا لاح يلا نيبملا لاحلاد
 دقو لصنلاا موقد لبلتت اد أبرضوهو ىنملا خلاق عداضملا عمليا ١
 لعهام اا هايلع مينا املا سن لاق ىنحب هكلمت:لملقتو بونكلا ق لصي

 ولاا هرمو ميال نه ذاب مهضعت مينو لأك ىلامت مث امواعم د اوه
 ن5 ىرشنم نلا كذب لاق نمو وبا

: مجرو للعلا ديكو تاخد ار
 

 مل جرح عربعو /يوببيس ورك ريركملا مجارلا لرشولا هيكهرلا نيذ

 ه أثنعمو فرن أكرم! لاق ءامسلاذ علمجو باعت ىرس رش ىرشخب نلا|

 نتن و هور مقرين لل مدني وق ىنع مق قملا سسانملا يار |
 لك مهم هيلعاجد كلذ نورلطتنم دعاملا ادا ةاصلا تماث قو
 كا اهعاعرب هدا مب اجا مقيم تناك اهنول كلا داجت رولا لوقف هدا عم

 سعل ١ 5ث نملا ىرإوملا اد حم هيبثسلا اهربشا ناعم هلرجفرح | ظ

 أتلاصا لج 0 ى ]شخ ل ركند انلسر كى ليلا مالعالاك | |١
 مكاين هتبارهزجلال_عا كاره اكءورك ناد هدركذ اذ كسالوسي مكضأ ١
 مهل احلا نإ )مج ١ محدلخ مرحل بعاق»تور اهلا جفال زياككو 0

 وب ىو لشكر ادودبكال هلوحد هلم ناهد دياتماوةطلا | ٠
 ىضملا5 لاح وهو لشملا تأبلا مزل عادان رعت اكولو كول هلم سي

 ةدأد) اداللثللا_زين ىبكؤمل ترب ن انو ىح تب لاك هب مولا ندم

١ 

 فاكلا



 داك

 0 أش أ ةل لبا ةداها تلنئمع فرحلا

 ىفنف ئاككا ناو لشملا لاهم ١ معدإل ماع ابميننت قاما دبكات لل شملاد
 ١ ه0 ثمرسلمملاو 0000 كرزقتببا لا5و أعمح نسال سلب
 | نعل لاو مسح هه لشمراف لشملا معلش ألملا تلف اذاد ى"
 ا انه لمني ل لم كوت انمي داريو ىاطت ثم مواسلا ىبعنب نسوا
 ١ صاشلا ل516 هات 0ككنلوا

 هيشمؤلاب "ناي كاوس ٠ هي_وعا نوئمزكا لو
 ْ خله)_وزلاب ىا !ف لها ّيذ مم مصاامل دب ١ اوص١ نافذ اثين ل (ةلّدو

 ا لا قرى .ندنكسبل الا ير تلا ءللشسال مج اهبل نال هاب

 أ | فاو ةيالع أ مين رقص هتفض؟رسيل ةأثعمو ةئسلا مع انيهلشملا
 : بسحإع م تأصلا تال ىسيلاف سطس ١ مب نصو امه ىشككب ثنصو اداك

 ْ : مسا ضاحكا دب هلا #_ا9تت لاعإلا ل شمل هنو ىشملا د, دس ام

 هل ؤ كشط نلا ل اكس مطلا اههلع دوعن و بارغا لحن ئرابوكتذ لم
 كلذ زف اذىا ةكيدك ث. ئاكلل هه يريطلا نا هي هن افربطلا كيك

 3 | قد كاذؤ ئاكلا نإ عك مه ىمادويطلاسب اسكربصيت لش املا ئ ١

 . |[فاضم مسالبقو رجإش كأي) فد بارغال ره هل لح ) باطخ ثرح
 فلوالاو بصب !بكو منرلخ د مسالبقو ئرحلبت كس ابارقد هيلا

 ١ و عوقرم مسار مذ عد املا هىزعاملا هنمت ١ صق ان لت دانك ا

 تاشااهاشاو رار اشبلا زين ابد دهتاق اهاتْنعو اس رجم عداضم

 كار زخاههتنابش اد تاأشاأبن ناربك نسما ىلعربتشساو مد أّمملل

 >  اكامو تانإوشنيل او داكادات ليشرب لمني مل ه أعم لحشي هذ داك

 متاجرفاثبا جوخ ١ تيواهنب او د اكأمد ليل هب لض هأنعم لمني
 | د اكأو داك نآرملا + ءسلكلاك س انهنب١ نع علأ ملا قيرطتم

 . | شجي سنلا عوقد لع ةلالرل !١ نرمت اهنا لشد اربد بوكم لمن اذ داك د

 1 عد أشملاؤفو ابولععي | 0 تالا ىضاملائن لبقو

 اهركابما لوف او «أبشمرب مل هنا مها هارد نآكب مل ليل فن

 | لستي لو لصتلا بر لشي داكئمف تان ات ابشاه ف اهي
 / | كس من الل سنل !ئسش لابي نا نع واضُد لعنل ١ براق ام لسنجب د اكاهو

 ئراحاوه ثولعتد او داكأمو اهو نه ميا١اماو دلاقع ميداتعملا ون
 ١

 للا تاشاو بمب ذ ن اعد الو) اى اك م. افرمالا لوا د ملاح

 : نات تركرتل داقام» اهوجي نذ هلقووهو ضال يلد م



 ننوه اذ اريثكال هدا يلد ا 0 صرنا حه ميلا

 هو دارا نعم داكهري ققكاذ اذ و ومتسعت ةيع أن شع إما الول ادا ةدج
 ١ ملوبك_رطغلي اناندردر ارازخ منال ايضا داك مو نر(

 د هان عمرحلا بصنمو مسالا شرب فص صق دممرصق انا ناكداكر وه

 !دؤاواو ول أوما لكاو ٌموقرركْسم لش ١ داك ى خم عاطتم اماوىىطملا ل صام

 قلك انكو ايحرارونض مشان اكووحم نارمسالاو ماو انعم اتوأ

 ىلع نارملا 3 ن زارا ارك )لا ناك مارتمملا هشازلا
 ىنحمو ايكح املغرسا ناكذ هبلوتك نبالاو لزالا عب دجو) ةسمخ

 طهر معَ ةلدملا ث تاكيرتع اه أنعم ذ لصالاوهو عطتمنملا عملا :

 أب اتكدربنم ملا لع تاك ةالاصلا نا ةماريخةنكونع لاهل عبو

 ىفعميو !ريطسم عرش ناك اموب تومان وح لاسم ئحمب د اشوقومأ
 38 احا نبا جرحا ب#_>لق ىهتنا تيب اكل نم ناكو عر اضأ ظ

 انلكا كك مث د١ لال ردا :(سسبول باظحلا نب ارم 5 نا5 ىردسلا نع

 اناكأمو نع ىخيشم ومب ناكد رت و مب ب ارعصا تصاخ ذ منك لاق نكن
 الجور صج عمم و اذن ملكتن نا أشمل نوكيام اجرح اوتبنت نا مك
 + الل درتو ةسح كاك ناو ةراج بوكت اال ةرسعوذ ناكاناو ىع
 كاك اهولمد اع_وا بولد ان اك اج ىلعامو ,ساعجو ايا(يلا رشد

 قرت سلاحا زمانا لسا اري ز نكاكؤ لصالاو كمل لان ٠
 اغا نامي نجلا لوحمل د» ةزمه < مب اها هيبثسلا |

 هيشملااد» ذعاشم واللا داك قحهبشلا وتب ثيحب]متشا 1

 ثاشلا و نلغللا درتو لقى زب اه_رسيطلب تلاق تالاناد ريشا ب
 طع نضل اًمشدي ل ناكوع فننغردو نما جرزع اربح اك ذاع 1

 دردعلا ل سيثركتلل مل ىلملا ىاد هيبششلا فاك بكرم مسا رباك .

 فتاك اهم تانلامهؤد سدرك وسد هعيرت وي ص نياكدوخأ |
 فقد تيعك ابا ىف ل اكو سيقو كرجل ربا ١اهب منو ماب نزوح

 ماهل ةمز ااه ىردصلا ةمزال ةيلبمىهو لتقف هت ياك أن

 مسا لك كظرعإ زكى اون عر اشالل الا نإّملا غدت لل نك اعنال

 4 8 ةمئاد رسل لكوح ,يلاوه كحل قارخمس نا مونموم

 . | تم انصلا يح جرختت: ىنمملا انه رلعو تا نأ لؤت لى١نمملاعب

 ةستشلا ١ تشل ذاك بوم ميد ن١ ل عرشك نو نك ملا هيبثشلا فرحري لكشمل أد

 رويصغ نبا اكو ابناغ_رمم نورجم اهنييمت د نييمم_للا ةرّمتغم

 ناك



1 
1 

 | فرط رع اهيلصب تبان اهبكت روضه رهو اًقزرم قرع م ابنه أ

 مامطلا لك | در ةرعلا عي ابنا ميكن جوبملا فّيمملاو تدحلا
 بلآلعسا عبطبونع فرحملا جزملل) «ازحلاو ليش ارس ١ ىببل قاح ناك

 | تينونشلا ةارقو مي ازج !لكرلخى اريكتمرلا بلق فاض اب يكتم
 . | مجود ةلولث ل عاه سب امو اهليق امر أتعاب درسو بلتمل اد ارث ميومعل
 | اهفاضاجيو هلاك لعل هند ةفرعمو١ ةركنل أتخ نوكت نناهىحا

 ىا طسبلا لك ابطسبت الو وج_زحو |ظنل ءلث اء نه اظ مارا
 : توكت نا (بمناث ليملالكاول يمت حاذ أهان ى) طمسل !لك أطسم

 . | دكؤملل جابر يمض لا اذ اضا بنيد مولا اهترئ انف ةرحملا هيكون
 ارعلانأحاو ةبوسجا ميلك كك ناملا دعس وزع

 : ناشي ءلمق ىرششث زل اد

 | املاك ابك دلك اذ».مهضعب ةارق ميلع جحد اظنمل دك اضالانع
 . |ريعت نهاظلا لا 23 أضم عتق لماوملا ةيلأتلج مبان نوكت دانا
 ثحو لشمال ل أس رضالاكو ةنيهد تبسكأ < رضتلكوع ةفأضم
 هولبخ و لكهؤحن اهانمم ةاعارم اهجريط بجو ركترلا تفيضا
 نبى سكب نش لك تريلا ةنمشا رين لك ءانعزلا داش لكد
 . | دارم» ذا رظنل ةاعزمز اج ضرع لادا تيتب' اد ماض ىلعد
 . | قوملاو نيزكن ا هلو متجارقو اهانحم ةاعزرمو سكنتلاد
 ْ خيش ملك 5 ارك مهرعو مهأصحارّمل ابيع ءرعرلا ولالا ضر»وو

 | خاولكف هناك اش علمه لكوتع كلزكذ تءطقوا دو ةممتلا "ا
 ة-تعتو ثيحو نيملاظ اناكلكد تبى اذ هنا لكو هضنب

 | ىلاءجبج تف تل لضلاوا تداهم تميت نب لاني
 3و ناو دارذال)_رطحبل لعنا١ت اش ١ همومهم هيغدو ررصاخ لوما

 + د ايبا عركذ | نكه درد لكم لا هجوم نم اهزيح يقينا

 | هيما ةل ولد اب أب بحل نييفسولا حا هيه :رلبحلا تاشد
 ١ , لمارلا لد ذا جججوم انهوهد ضر أملا مدعرنع اسيلع لومي ال١

 . | مالو اهرصتم حسم اهلطمرثلاو لأ ثخال منشن ىلع

 ا أه ريتانإو تقولك حملا يصل |روصملا هنع بوني اه داهزم
 | يضف ترظام اال فظل رع ةبن انملارعا تيه رطظلا ةردصملا نه
 : هما م اق هى هش اضال فرظلا الع بوصنه ايلك ب كف

 . | ةوبلوصاما« امن اركذ لوو ىفمملا ة باج هر نإ !لسنلا ميصلنو

 ا



 ميشلغلا نال أه مجومع نم ثالذ امو ن أ يحود» لل (ةراركُتلل املكتنا
 ناينثم اظنل نادزمم ن اما | تلكو دلك رت نا لكو موملا اهب داع

 ىلع نإ اد ّمهرحم محو لك ىلا عمو النمل ارب يا حم
 |تلكىلاَص لاق عجلا ذ لكك هينشتل ل امفو بعارلا_ا5 نينش
 ( دكرم ملك |مهراكو ا اهدح ١ اهلكأ كن ا

 دىل د ىسمل ١ ي قمم اهتلطونتم فانياولو ميتا
 0 ةطيس عنعل اكو نيكماكت وعم ءاعب

 0 ىح شلل ذا مهر عاب ىدعم ال نجل او ايان

 تيبس م ميم ةعلسملا قحاهرعبا ار تبنز والا

 همد ماش هب تاك اهيب ناك و يحل را تال داك تلذل ششاهأإ

 تن رموتنر موي الك كركر ءاشاموع طيرجناا يحررطم مر نظن
 "يم كرت نع وكن مهطوقوراك را نأسب انيلع نا مث مك دلك_:ربملا ىلا بيرل

 فسح ناركلاب تادعلانعو فحل انو يس

 ذا صنلا لوطلو لحانرع كاف ةياكح نييلو 84 مرتي 1

 كتماهلر ضع لت املواادأف أّضناو ةلبجل رك ذو داكن ةكلاخلا |[

 عاتشاؤ.تءاج ئطب تآضالادا ولكن مثقواملا عروس مروس لوا ره

 اودازف أمهف ارّمسجرسبل نجزلاو عدرلا زعم نا ثورطا ىارو مالكا
 تيبتفاناتخ ثم ماتيو فقيدي انا ئوص |

 لا سحب يي + احوباللاقو أّمح ؤمع نوككى انكلا ل اًّمذ ىنحملا ثالذ
 00 ناحا عري ذ ىلا مقبسم ملو نأيحوبا ناقو حابس 1

 دو وال زئع باوج نور )رمل نسما لاك و جاجلا مهد 7

 نابتحإ هاكح فوبس_ؤطعم راروس 'رباو !رعلا لا5و صل والك ميلعاوامحو |
 ديكس واكف مساىنم انج وفسمب تناكا ناو كمل ل

 با تبئسسلاب مّمدأبج ْ

 ملوك ىرتلنم نل ان ىحو ولك اولى ا لمس اوضو لكذ) :رهوا |وعطتمن اذ
 ثمصاخا كلذ نأب بايحوب) هدرو هلسلس_ؤاك ىو عور»فرحأ

 لا بس انتنلا هاص الا م مجد نب قسد رص مساراما) قا سيؤأ سن | ٠
 ميكرو كاف ؤ ىرشنه زارع مطعم هبجوملا سييلو ماش هن
 ١ يسلموا خيالاس ار غني نملا قالطالا نرح نال تييؤشلا

 هنو ثحوتلا لاضتفم مي سد فئولا

 : نك ةريضرلاو دب ديل طعم هذ تال هك .اهنانهقجاف ا

 مديلع



 مدا

 د أند ماعم و أبداغ متياخاو اريثبك مم يرحم ثارعلاذ ست لو 1

 مكوه انكلشا يرق نم كو تداومدلاؤ كام ام كوونع ةاهابلاو |

 منعملا عم تحوم عازتولل ةضراع ةريهضل اذ هس ليلا مهطعن ا اماو

 آ-5

 | ملك ثلال تفزخلاك اهلصانبا واسكلا تتعو يي سانت
 / | * مهلا ةحوتنم تناحكل ثمل نك ن اكول من اب يرو جاجنرلا هاكح لو
 امن نيب داود نيوكيول لك ىني ليبلمتلا اهدحا ةاينممرل ثوج_ك
 1 أب يلحم نالولح: حل اوس اث زل قانوتخ .ةبدرسملا ناعم "زانرلاو

 | | دريم فيكل يلق فرحا هله ل خدي مل ليلعت رحتش اكول ابزالو
 | ماحبال 2 روصي ءاشي فيك فلي ميلع جزحو طرشلا نيرجو ىلع
 | فوزخم هلك لذ جان اوجد ءأشيل تيك *امسلا ذل هطسجف اشم نيك
 | الوشلا لاح ع أهم ميتسهد بلاط وهو ماهسسالاو ايه ام تل المل
 ميشو لاقيا»» معيام -رعانم لاس ناو بغإرلا لاق مدذ
 اقلب ساسحا انكو__ ل5 ظآ5 ه١ غلاي انا هج !ضميلود

 متيبلا»ا بطاخهلل هيبنللل ١ قيرط عر | ذكساىم هس رع نيك
 5 ساجمانشا جرا موللا أموق هللا دن ثيك ادورتكت نيكو ع
 سهاظتا مه عيرسكم ةراجلاذ ةلماعربع ةلصمو ةمز اجو ةبصأنو

 | تاذو قع نسب هش ايلارهد اق اّمّمسال اياعمابلو ءايلاال
 1١ .فىزخ ابل ذ م ثيففطملا لد نمال) هليل هدد تازملا هس يملا وتك

 ”اكاداف أيدل نازح صاصتخالاو : اهرب نع ى) ف أثملا تارغ تنرف اككلد

 شن اوونمليلعسلا ونضال طءامو تاومسبلا رف أم مل حي ثالملاو ةيئحا مل
 1 قاما لذا ذاو ليل ل املا بحب]جا سرس او ىا هي نشل ريجلا لحل

 1[ عاتي لجياىا هزحة ارش او مياه :لكو باتت ركتشا امل ثييبننلا

 | احل اةرصمولسو يلع مم" لصرهت ءرجب ث ةكشلاو باتكك ضمن مكي
 | تق ذ دلائل هليقو ةيليلعت مولداو ةيردصم اف مي نام اىتل لكمم
 ١ | تدلاثل لوكءام تصمكم لسجل وا هليق اعل يقد ادب امل
 | كد نإبوخملا ةمماومد قاحاد ةروج_ه) نعمه أمجاب جدو شمرف
 , | هنجلان اعد د أم ذألا ثورتخيو ىنعىلعو ىس جال ىرجيلك امهطرجو ١

 |[ ىضاسلا لاق اك ملهى ا ةنمللا ملد لف ٌمءاسا تاو نيلي هلثو

 | ىهام أ يقول اهيلجعرل ةميؤلا موبل طشملا نيذاولا منفنو ىنع قد
 "| لجالد ليلاس ابهر هريقد قايح ها احل تمر ىتبلاب

 ... دعو مهء اجامل قمل وب نك لب ىدجحلا ةارتك نعد عزم ةتايح| .



 ترب نيا ارتكب نا لاكعوتع نرخ رسمتملا كول يل ةكلاصلا مقت!ىنع
 مب !ىيطاخ مهدال مهتح ضو مع) هيلا أن ىتبسم ام اريح هناكول اونس»
 . | مه اسملا مسد ةر ال ريهو حيلتملاو أنومقبس اه ليتعلالاو تيينمؤملا ْ

 ءطضانومع هقاعلا مزاىّمو ؟روريصملاو طدذالاكهأنعمشامو» لولا
 قد تعال مطاتملا.ةفاع انهو انزحو اىرع ملل نوكي بوعرتلا|

 تاك اا و دع ربركدال ناجم ليلمتللرهاولاقو كل ذرموف ملمو بتملا| ٠
 طبل ضرطملا تلزم لزن مهل أشجزع تركي لاند طاتمندا» نع اًكشاننأ ٠

 ماو مميَمح ملال اها ى ىبع_ءزلا دايحي») لاقو ناجلاإ نط
 نا هازل هريدلعت ف اطملا ف نحر لع كان ذو |ىرع محل ةبوكيلا هراعتمتل١
 دكت عوبجلا اولضتت انا هاك ىا اولضّت 'ووا يكمسا نيبي هملؤورك دوك

 مك ف درر وا ميعرزيكفيعضلا لهاملل ب قمملاو] عناْنلإ فد
 ايؤرلل منك نا ديمرء ا لاض لش انرهاو مكنيببل هلدا ليزي
 أسحت وع لوشمل اوال عاضلا نييشملاو ثيرهاش .كفلانكد تورنت
 لبطل مالره ةبصأشلاو كلإ تيه اهودعؤ ال. تاهعه تابهيه مل

 م ننان نحلم ذر عمرتم انأد مهراعلاقو أب بضل هوبتوكلا عدا

 . |تايلارع اماكسدو أبرمشن ملسو كدا انيكرحت بلطلا مولوه ةم نامل:

 :ركشرؤو ىجباومؤيلو ىلاوريجت سبلة وم اهييرتع نهدذكا «ءاشملاو
 دو ماعسو د قفْسَيْل ع لرح١ بلطلا اذ اك ”ةوبسو اوضمبل محىتع حاج

 سل 4] درة ىنك سيحل ! ىلا تجرزحولا نيكو كلر أنيلع ضعي حب
 بيانلإلض ا بمزج سكيلذ :ان دووم هي ليلا نا كأي اطخضما
 اتلو كارو نم ابوكيلذ محل ساو نخايلو ذك اط جتك ىنع سنك

 ايجرفيلذ كال ند منهر ليل بطانحلالضضو كاحم اولصيلف ىرخا نال
 عن عز ماسلا ربعم كاياطخلخلد هنعو لذا لكتملال خو ءأنلا ةررقأ
 ئاهوملحز ار و هللا بومطمر كو هدام اترت افدارتنالمالا
 لاه خباشجلا ميلختد تيرك ئع_للاؤ ةهارك هلا رمص رع بانأ
 عيمنل ضر نازح ةاراح و ةبهر ىشما من العارشمملا ذلخلتد

 ثا ىو خئملا ابرعس او مظعقاخ إم كنور منيب كحل رنا ءاعرلا| 1

 ةارمك حي اوشمل ١ اربح ل ةركانلا مزلالاو ةرحكاللانل نا»_كرس اتيلعأ

 تاوعبي هليوتك لوغمملاو رهامطلا ادولك أيل مثعا ال! ريبج-رب ىيعس
 كرا تل هتان: الول ودولوا مقل بمال مالو هصلخ تع بلا عض

٠ 

 :لاهددا مفداالولو أش شمل اواينزتول كم انص١ ّنيركول ههان“ أنيلعههلا

© 



 ىو دنذؤل ميشو ةكطوملا مولا اذ ضرالل ترسملارطجم مهطحب
 | يرسم رض لع بم اهرب باول نأد اما يولد طرشن ةددد لعد[ خارلا
 | متولضم لو من هرصنيرل |ىلتف نكمل و مهم وجيري ل !وجيرحلا نكمل ىنع
 ' ىلعال باتكاس مكتبتنا اللاش هلو اههلع جي د ناندالإ_رلوبل
 ا لذو لمع هت ىاهرحا عاد رهد ةضان 34 انا اهرحا هج

 | لموت ندد سو صيفتللا لبس لع رشم زيف أب درا 1٠
 | الا ءلاالوتغ ا هع بكرذ لدو هموبشس و ا أعم داك ١ ذ: اهيبض وظن او
 ! | دوو قينمالو كفرالؤخ مخرلاو ٍنيكّررل'ناج تيروكت نأذ هيف بترال
 . [لمتن:اهياخ مثناتؤلو امهوومل ال ةعافشالاو ةلخالو هد عيمام
 ١ | اههارو أشن اث باتك اءاربكاالو كلل + برخص ١ الر وكيس ]مع
 لع :هروكت نا ابيساخ هدارملا غامتي لو هيب اىجوا ةفطاع بوكت نا
 لد ركنا ةؤرعم اهيررص بعسا ةلجا هيمن ام اكاد اذ كلن ذرع
 سما 'الوك | هر اركي بجو لرب شمت أظنمل ًايطامالضو»أهفلمت

 ابزعيهالو لع ازجال ى[رإللا قداس بلل الور يعلا كمت ادا | لى خس
 سمملا هما بجيداونم بجي مل اعراشموا ٌقّصالو ق ّةّصولف فزجزشي
 ١ |"ضسملاو بص انما نيب ناهال ضرتتد لجأ هيلع اسال لق ؟وسملا
 | تاشا اهلا ةواحتت لا نع موزجملاو مزاجلاو س أنلا جوك اتلونع

 هل أيطسساد همزج ىوتستو عداشملاب صدت كسلا بلطل بوكت نا
 تيبرماككلا ابؤمم رمل نضتي ال ىو دع اها ل ىنح أسبح داك اوس
 هيكاتلا غل الا ايضا أثزخبؤت لون اعدود لطملا اوشتالو
 ال اما اولض مةيارذ١ كا عنه أم لعب الانا كام اموبع مران للا ىض د
 .انهرا ضحرا بل اواهدىد بانك لها لجوال ىتعَتست

 هوو ةشللاو جرحا ةرم نليللا ةداعا مام ةرجاق ةرك نم
 هينا ديكوبدا مهاجم اذو قرنا لبتعف ةَسيتلا جويب ملال
 | هللمد قدس اهركزتي ) 3مل موب مهن رب لتمل اد بااوجلا يمل
 .٠ |ةفايلشما مما ٠ ةلق 98يؤيو كوك قدح هوس ئبإل نابرو الذ
 تفوت عد تانكرسال اوسبل ضلت ثحبل |راكتدا ئه منع مرتع احل

 ْ ًاناسلو ملحلولا مروسل اكملك عدارملا نال ثالذ حمص أمناو اولاق يسعل ١

 انكسر لعل نزلا ابرد اي اولا ةىونع ةروس و هب اوجو ىلا رك نب
 مثل اىلعمسف ١ أهمئش لرقو ونحت تاير ةرجنم تئاام تيوزتل كلثا١

 ل ال مبا عالذ ذ مملاو ل( قرثنعمنلا هراتخاو ءأكشاالر أمحا

 || ىلا



 ايار يل راب او ريوزلا مق ارم مشوا ليل ىب ااماظعاالل ىثشاب أ. ٠
 ىعست نر ى) ماظعا واكب ماسالا هع اظعا» نال ل 4 ميظع |

 ركبذ محام اتئارن اهرك «فتة نلحيو ساكمابا
 ةد نازل بتد هيهانليقد هانا ليضا.كرشش ل نا مئيلعأ ١ - » 3 5 53 1 ع 535 3 0 ا

 لو ني نيف ةيوبجري ال مما أهانكذها شلع ماحد هموقأ
 اال در مكب يحال معوجد مدع شم حلاو ةصانأ ٠

 انيلاطلا دلو مهلعبونضمل !رعونم هرج اهند اهءارعا سب ظيشريغ_زحمب
 أهلا طزغدق غرك: كالو صراذال معونصالو ةعوطتمالا

 ةصاخكنم اوما رب نا نخيصتال ةدتف !ومتاو ىنحنبا ميلع جرحو

 اص لقد صتمن ئجعض ام ضمت لاتف أه نلتخا تنال
 اني يسلا تلرباو اهللقام حاتنخا) أئلا تبلذف «آيلا بكرتع سيل
 تلجو ةلكاشض اع ك أثرا ابهلع تريز ةبك اناال ناتيك ماو

 6لثاز «انماو هينانملا رجل يقد ومما هيلعو نينكاسا «امنمل ل
 .:داوعة يمة اهرجو ماب ةلرصو»ل0يئسدوتبل
 كءاهولاث ناذ ءايشي ]مت دا نخاع لاف اهاغ لل نلتخاو طال د نيحي

 صاتمزيتمالو ىلا تلون تودين بوصتممر ل ١

 لملم لقد ص ألم نيح_كراول ىا بضماب و مل تي اكره مضرلادأ

 لحاالا أهرجنرك ليال وق لك لعد سبيل لمع متن ىوبحلا__ دو ثدأ ٠
 ”وازعلا_115 هذ دار اموا قيف نيملا ظنبل_ؤ ال[ الو نير ملا
 نيحتر) و ةارماهلع جرح و ةصاخ داهزلا ءامسال ج فرح متم

 اممساو نأب ةواتم مطاوم ةسنح غل اهارملا ة.تددرو مهرججالى لاب
 | مرجد منهامل ةيد ان لليتخ اههفتلثخ اذ لمض اهرب ىركرلد
 هانسرمرجو نار لشد هزعاذ هزي خام مه ناو ىح هأنعم له
 ليو بضد منهوم ذر اهنييح ئراهو ةهارئلا سيلمع مل بسك ١ بسك
 ًاكيبانو هبالاه اضم ِرقد اّمحاهاتعمراصو تيكر تاتياكاهأ
 هي دشتي كركا !تتحايع اضم رجلا فرحطاّيساو بضد موه ذا
 ابرز 3 كارم ) ه أن عحو حلا مذيب د مم 87 بصنا قرح ادم

 ١ .ايهحرتي نا نسال نت نيد اهليقام كلا هام اكح اها. بش |
  3.(ةايثدا نكو نامي زتكامورنع ا ضت انمد» أضر امل تناخع مدل

 طسيبالرحاصرل اق عك ]مرتساو نع جرجم ديكؤتلا دم بد اتزنك
 ميش هن اعاجم دي ذاموحن وش مهؤدام خس كار وتس الا ىضو

 م م
 تال

 مجال



 برلوإلل

 جال مهو أ,هرحإ ولم ناك يفي تاداكبإل مركلاو ةعأ كسلا ثال
 من دافاام تركاذ ىجيرمل هنكا هتمركا_زؤء اجولوخمب هبكؤد )كه
 تا اكر تنحل اوههد أعم ام انا بومصع نبار أت خاو عاملا سول

 سلم نا ركل يكرم ابنا ىهطج لا !نئطد نكنوملا هيبششلا ناك ظ

 . | اقثحا تاير ةفشنج_”ركأ تييالاسلل نك ندد قيزنغلا ةزمحلا
 ١ | كلرتم» ةدانا درجلب لمتال الما فرحشد ةإملا نس فن

 . |نياظا ها اكركاو هو ذل تطاملاب ام ازئق ل ةفطاع تسبلد
 | هما وح كاردتسالا أضيار هد دزعماهدلت١ذ١ ءفطاع خاثملاو
 . | دلع نامت تلو !رل ميداومتل نب ذالا نكأ لوسرلا نكت هب
 ..اعداوهد مكه اهربألا ناسمرلو نحلل مهريو مسالا بصي رج ) ىحا
 ٠ | رق ةعاسلا لملونع هوركملا ذ قأفشمالاو برجك مككملونع بيوبحلا ذ
 | هيلع جزجو لباقلا زواشلا تاذ ديكأت دق اهنا جوش اركذو
 جرو مايهتسا» فلاش وس دارك نتي هؤسا اشيل القمل لمن
 كون هامل كلير ني امو .ارما تال ذ نب ثيرحي هدنا ل علا كيم ال ميلع
 ثا كرت اولا شىونملا حو اداهربلا ْا_كاق كد هي_ولع نو

 ٠ 1 ل ا
 | هلق ةكازملا ع مثوو ةأخلا رك ذي ل بيزع هيبششلا ابنا
 ْ قهد رجلا أجراها مريعرك ذد هييششلا لعا انا نورلنع مكلما

 للا طم متاح ان ١ جرحأ ب_تم)ق ىلا مهلا ةبسشلا»
 م كلما ارعطل ا مياربع ف عمم نارملا ذ لعل لاك ثللام_حانعع

 ١ | ضم ف ناكر اق ة دانة رع جزحاو .امئرلنت مكن اكفسمب هدرز
 عد اضللاؤ مل مزجفرح بو را اخ كن اك غن اصم نورتو تامل

 نايل اهاكح تن ا« بمملاو هلو ماد ىلب ملوح اينما هبلقد
 | مزجضرح نوكت نداضرحا مجيد لع[. حرش ملا ارق اهيلع جرح
 ظ ”ةقااص ناخب نكت لك أيطام هرلطنو هيطنتو عدأضملاد تضف
 تو مم بيبرقو لاحلا ىلا صمم أسههيفو طرش ة١داد ثرتتمت دل امن ١
 ' |مثوذو هرضونب ل ئسملا بازعإو و نب الذ كلامنا كات متئِش
 | للام ميولق ذ ناجل لخبب املوؤ ىرشممنلا_داكو مقوس مب
 : دكا ًاسهيمت ناو لاضي امند |ىثسحا لَك ؛ةلوهاداربعلا د مثقمل يعم اى

 | كرد ننال اق ازىلد لجخ_ازينا مو لض دق قلو ملن نم |
 | او دان اجل مجاو اهو مل ى ةيكرمابما_ؤج تبل اعم يامل



 فالي ارأتخا فزحلانئاجج ؤنم ناوام_زتلاغاو داق تأشالا
 نبايلاق !وكرتيو اولص,ء ال١ امل دلاكندو هيلع جرحرام نسحلاوهو مل
 اداو اره نع هىشسا ياما ق اهو فرعا الو ماسه نبا بهاجلا

 نحلاو_15١ ليزغتلا ذ مقي مل هزشم نالا ةاعبتسم سوننملا تن
 نآلالا صم ىاوهامعا ازهود ال مدتي نا ىلوالا وكت لحبتسم ال نا

 نيتلخئ ضف ىطاملا لع لخبنا : د[ شل) اهجودويسو اهزموب ل
 لاشو مقضرعاربلا ىلا كات ألذ نخ ىلوالا هوجو :رغائ اهلل تردجو
 ىممب نظر دج ايد ىلا ةعاه بهذو .دوجول دوجو ثرحأ بهذ
 ةناضالا»_ضاملاب ةّصتخم اسوا ذا ئعمبهرلاع_'رب١ _لاقو ثيح

 ءانملاب ةيما لجو مدنعت ام ايضام دوكن نه باوجو ةلمججارلا
 بلاى ضال ىصتخم مي ىذا رضا (لخوع هيئاجلاذاب»
 نع يهد الذونع اعراضم منوكرومصع نب وجو اهوكرشيت مها ذا
 ثلاشلا أثلدأبجع هر هاودو أثلد اجب ىرشبل ات ءاجو عورلا مضربا
 سل ]كن اوني ةيصاملاو ةيمسإل لعل ختم 1 نفرح توك ادا

 ًايلرااذ أيحلا عاتس امل علل ذلك ثاواه ىد ندد شل اد ظفاح ابهلعامل
 ىو الب قنا نم ملبا أهم يقل او لاضلس ١و ىتلو بصد فرح ول

 هعنم نا مهضجن ل ا5 تح ن لحل نب او ىرشنمزلا كذ أك نمل هي

 مغم_لاق الومإ اكل خا نلالد ليزا قش ىو ةرباك
 2 ]اككمنلا نبا عركذ واب كوكشملاو نلب نوظملا م برعلا
 انتل نل ءاونك_زهللا دس اتل اهحءأضبا ىرشنم نإ ع داؤ تايبسلا
 | تما خ. هداتعتعا تال د ل غرلمحو كلاهزتا_لاقاولسن نلو أماذأ

 فيلل ىرب أتلا تناكول أبي اد مربع ههرو عر جال هساانا قارا
 جيانا ؤ تيقؤملا عصئملو ايضا ميلا ملكا نلف خب مييلاب اييئلم |
 هىنمد نلو ث. سبالاركذ ناكل و توه أثيلا مجري ىئح_:ريمكع ميلعأ 0

 اياد ذاوتلخي نلذ نيالا ةداشتساو همرعإ] صلو ارت ابا 0

 ءلوقؤلاقد ميطعنب» داتملا ةداذا لع« تخوو جراخ نعود
 ةرخاه الو ارداه ليل ىكتوحنا نمغسل_ؤللا!نهىلعأثضدول فاس ٠

 خاكطعزلا نب نكعو راى ةلخلا لها نا لس ائمملا ثيرملا ذ تبث نكن | ٠
 الد زهنل اذارتما معو برشام نا نرل الاف ىرشخمنا ؛ةلاممأ

 زوامل "هلك أشم ظاشلا# ند هوذرتسو_ فاك_زينلا اه لتمبا |
 قااطف نؤملا ىداذج اهب توصلا دارها كمي ئلالاد ثملال اهرحا الد

 هيارلا مب



 ذل أَّملطم زونلامن جرب مل ثيح نلد_ؤ١ كيزلو لاك هأن عم ذل لك

 . |(هنر» ثيحراصنال كرش ال هلق ط الدو فات ل داق ثيح أملا
 | ل درتدل يق ىَنن) 2: ئرل ارب انموهو قولط ما رلع كاسدام يش

 ' | طرشس وحول باص اهوكا ئلذ تلغ ترهخدا اهب تو ميلع جرح و ءاخررلل
 اهتداجد ذ تلتخاو يلدا ن'سكعب ميلا عداضملا رصد رضملا ذل
 . ١ | مجود عييضتال اهم اهرحا لاو ىلع هايد اهئد افا ةيزيكو عانشم لا
 بؤملا طبر ةري لج باول عانشم 11و طرشلا عانتماىلعل ساو
 نإ قيلاعتل ! لع انا تل د مى املا 2 قبباعتل الع عل اد طرشلااد

 ماشهنءا_لا5 توشالو عانس ىلع عاجاماب لولد ىلع لبقتسملا
 اذ ىر. دبل اك اهنم عانتما» م ذا تابرورطلاد اكن اكلوتلا انهو
 سان حاز بلو دد ردع نيل عتلا عوقو مدع مم لصقل ممم نم لك
 ل6 هتوبيسلوهد ىاشلل_'رعمل ءنكل هتمركال سد آحول لوم
 ثا يلم امالامض ونمشت ارب ىو يع عوفر عقيس ناكال ثرحأبا
 ىنعتمتي فرحل اق مناف مهاو ربح مث قمملاو كرجغ تونسكوب مقوتم
 للعروس اوه»_دراأغملا وشل تشب ناكام عانس ل مش اولش

 ' |[ىاعانّسال عانشا فرحا ا بدر اءيلع و ثسو ةأخلا ةنسلا
 ..| لاد تاركال تئجول تداوتش طرنللا عانشماكبماوملا عانشم ١ لعل نش

 ضوه بلا عانشما مرعب ضرتعاو جلا عاننتمالم وكم عانتم ىلع
 م رمرعلاو ملاكا محم ج_صرالل ثراه ن اولو ىلات هلاؤربك 0

 اننا معاد اذ اولؤمل ممم اولو ههنا تالكتنرزخ امبرحب ١ ةحيسم عرصب
 ابنا كرام نيزلوخد معن ارل ١ عامسالا مدعرر ع لل اذ نك اه نتف نع
 بلر صرنرغع ص هيلاتل هازل ساو ءىمليام عانتما وضسي ثرح

 ش ءازسن ارجوكم ورع ماق سس ذم اقول كازو نم زم اتفاق _جلاتلا

 م أيقورمل)_هو ورع س مايق توشل هكيوش امزلتسم هنوكمم
 نبا_لا5 كانا ضض دل ر) نسل ) سن مأ يق نع مزرهلاسعرخا
 / |[ترم غاحوإ نبا جرحا اةماق تزئاسلا درج) نهد ماسه
 بوليالرب اذول تارسلا تس لك 05 سارع نب !نع عل أصلا قل ىط
 نكت ةناول لقوعاماو لصنلاب ةروكن حاول صتنت ةينأث اكماخ ابا
 ارح نورك جو اهدجت نا تعفو اذان يرش نال 5 عري شعت لغد

 . |ىلو يا, بجاحلا نب٠هدرو فو نجلا لمنل نع أضرع فوكين لذ
 تباهدرو رهاحال انتفع ناماذا علاذ اغلاق: ضرالا نام انا
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 اعدل ابي مقو ليزاملا زنا ترجد رقد ماش هنا فاق
 أمل لاو بج |دللا ني ١الو هن أيمل ريال بنت: ل اك ردم زلا ام هللا

 .ىلاو دوب مارق ضد مشن اب ل هس امل الاو تللاعءربااللو نال ح رم عنه
  "1اركذ ا نرزع تاول غد فرظ ًامخرتملا يا ترجود بارعالا ذي نو دأب منا

 فقول نأب قيم اهدالإ باو تااهرملا ؤ. ىشكرولا كلذ درو ثيلوالل ره
 ل امها ثلذ نم رجم اد ةيعأدتمال لل مداكل اد ىلا للمال ميال
 مي هلرردسااهو هكلإمددسالا مهو اربسلا أبهلا مكبس ىرش الا|

 ٠ ةلاتخ تنطر نك ذا هل نيبال حاضباه حرش خام رت لوتنهأ
 ىوحيالو متهركا) ماّمارد ) نارل لمت خ اريسلا_ل 5 انج اوحاو نا بساب

 لشن الذ ىسسد يسم لحد طئفلل مل كانوا هتمركال ض احايب ذ اداول
 ةدودان عاولاو دود, بازحالا ثم“ أناناو اك ءهس'لاك لقد هرم زلت ازمه

 تيحاذ ىلا مزه ةأد ارقي هارد دعص | جربخ مكواذ بارلالاذ

 م" عرأضم امارل باىجو دهولاك ىذا انو دأد مّكيل لون اكتيل ىرج

 تشم ض اهوا مل ١ هيلع مولا لوخ د تبشجلا لغسل انلاو كي يمد
 اجاجبا هانلمج«أشنول« يتعمد اماطح هانملمجلا شن ولوخ [<

 رسل ا5 هلا ع, تاخ هوا ام كبر ءاشولووزم ه رت ىئنملا لع

 سخر يع ربعال مبحاصب اهرحا ىلع نيلعنلا طبر درجي قو ذإ
 تيايعز حل قيلت ىلا مطلا اهاشلا ذو جدأسلا يلم راع ربا علا نا

 ىقرشا نأيبامار ةلاممال نكبروكزللاداو ةررشلاو كش نام ٠
 تكااثلاؤو نيكل متناول ميا هبلع جوتحيو ؟رهغ انو دك نب صنم ١ 5 ا

 اري زاناتناعلساو ثا هيطخن_رثزلا نيكأشلا ةدامزءنادلامعمأ
 "اولد ميلح ججرتحم و هطظحلننارق ءرجلاركرتب ماو ءرجزدا متحشاك 1

 المل ارحا نم ارسل ل مّن ام هيلع رخو كلذ لم |تف هونخو اوريصأ |

 نر امرء لش قدارهو لستم ةيطشو دن أت
 حمصي ىلاىشو مير نصمو نينسح كارم ١ ولو تيوكوتملا) ةركولو ىتحي "5

 نمريسك د دنع هوغو دو دعب اهعوتورثكاو ةحوشملا ّناا هموم | ٠
 فرتنيو ملا ةردي بجو مهدحا وب رينو دريول بماكنالها | |

 وا ةىنع تيل أ مضوم راصن ىلا ىهو ىنيملاد التفارد سيتملاد درا عا| ٠

. 

 انصفلان ا توكل ف أح ريد مول و موس نيحز فاجول تاق تيب كقرطلا |



 الول

 مول

1 

 دوجول عانشما فرح وكت نا اهدحا هجوارلع الول ركسما لهوا د
 تاكنا مؤلاأب اندرمم داىذ أبءاوج نولو يمال ةلدملا لهل خر تف
 ًايفنم ناكزر» أمزما عرججد ىلا ةيوعبسملا :رمتاكرت واول فوم |تيشم

 .. [مضاجلونناو ارب) لحد نحرك كز ام هتدجرو ركيلع سل ضف ةلولخونع |
 | تلا ىناشلا .تينمئم نكد مهنا الول ىتع مكرم ر يمص ثوكي امد هل
 هلو أت ى امرا عداضملا ف ضملاو_رغيضتتلل رز ٌابخ وعم نوكت
 ةيسلا» عب ىلا و بيدرق لجارطلا_ترححا كول هللا هور خس اول ىنع
 أ وراتخلا ثيذالا مهصن الولع «ليبش ةتجبرأب هيلع ئاجالولونع ىضاملاذ
 |ىعرضت أدس«اب مه « اجذ واول مل موتحمس لا لولو هس نود هرم

 ثااثلا ابوح تيلي دجرع مثكهاذلولك مولا تخل: 1ذ1ةاولف |

 لزئا هاول_ؤدرخا ناول هس ا سجو ىورشلا مركذ مايؤعسالا نيوكي كنا

 لذ قنلا جوكلت ند عخقازلا اله عع اهدا ارهاظلاو ثالم هيلا ١

 مي ف تلنها اه ىا تنها يش تن اكذاولاذ مه لعحو أمطنا ىورمملا

 اولاكو ثلا ذاوتشب هيوبمملا او أن اا ابرخن بازتعلا «رجيرنع ابلهاىا
 6 )نق كيؤبو بازملا نع لبق هاا كرت لع معيوونلا 208 ةدارملا

 عام ميج نا لاخلا نيلتف ماتاذ مطقش خانشتسالاو البف ىلا

 سظنريؤو نيدجسملا انجن اك ةإولذ ام ةلاوخ حجب ىفو الول اهض ةدازملا
 ١ | خيهاإول من داعب ىزماداالول هلؤانكو تيا نم مرينا
 ثخذا الول هلق و أنش اول ىا أبر يحلل ىا فو نحمابباوج ريع نما
 5 مب تردال ى ١ ملك ىلع انطبر ناالول «لوقو أثب تسحلاديلع هللا

 كثب ةدوراه ان رح ىطتلا ويوم أنيرح متاحا لبا اكو ىخا تاير

 ١ هيلع جرخو ليل لاو اب اوجذ لحتلا بصن ارزملاو وكشف ةركاشما

 كك

 ا

 | فان كسلا م طابس عع داحف'ن ب نجلا نبع انيرح ٌحاجفا
 . | ةرئالرلد ضرب ذر يرحا» لت ؤىنو ةاولك ةدارتملا ف اهلك كاك كالا
 | الممو نيمجملا نس ناكمتزالولف هلؤفو يرق تناك الون تنم

 || |ةلزنع اول ءاطلاب ةنزتشملالول ءازجا هدزم تود ليلخلا دإم مغ
 ندين جرت مل قلاملا لاق« هيك داملاب انت انت اميل ىلاَس لاق الول

 || |نالاقد ىلا هاضمدربخلا غربد مسالا بصني رح تبل
 0 + هتجرح موقع دا كلهن سهاحإتت نسل نيكاتريهاب ١

 || |ىهلبقد ةنيرشلاب نيه فنيو لاحلا ط دله ثرفعموت هانعمو
 نيل : طرهوب ام اح هوت بجاحلا سا هاققو مرتعو لاملاى بم

 | اةيرما 2



 ماجا ؤنلل درت كلامزبا فاد لشن ملا هذ مد اخ منع أفورصم 1

 يلع جرخد معلن اموهد هنرعتل اذلاك ىشدلامب دارملا قتلا 9

 د ب ريمسالاذ ةرشوحو الرمس ١ اي مجرم مالا ماسط جرس

 قئبيو قب هارت عامو فني مكنه امزح ىزلا ىممب :لوصوم | ٠
 أمد اهلامتسا بلاطلاو مجلات ىشملاو دزمملاو كثنئملاوركملابمض| ٠

 تورباع مئازاد اه أثم امو :امس اووعرلاملا ءلممتسروو لجام

 أحمجاد ىئمملاو ظنللا ةاعزم أهريمض غرموحيو هاو نبعاام |
 تمامسلا م اقزمر مل كلج اه هننايو د 'رمادو ينجو هللوقور

 ميماهنشمو قابلا نولي ةؤرمم لهو توعيطتسمالو < ايشي_عنامو
 مت أؤضو هسانحاو لّقعن الاه هن. أيعا نع السيد ىشىا ىنعمب

 زلدام اهتوكام_رهامؤجب مه افصو مغاؤنا و زل علا سانحاو

 الخ ل هلا لوا هدأ يعد نعابب ل'امسالو ئحلاامو كتيمد كالئام

 أنبل و كلاهجرل ا ان اذ ةيبملاسلا براهو عيوهزتلوفاحاو .هئاأجا رم
 ديلا «أهداو تبرحاذ١ اعلا ظزح بجيو تافصلاد ىودرب احا

 تنص نولءاسيب معونع ةلوصرملا نيبوابخساقؤد اهلعالايند |
 قعرطرشو فولسرملا مجرب م تولصنتت الاه نولوتت مل اهاركذ نم
 طاتساو ملدا هل جاري نم اولا حنت أهو جمان اهأ سن ايلا مشنام

 يحس ير وام نحارملا هان ثلاث داو هرتكك ام نآس اللتان طعأ
 ىثثح ا هرج احد يتدالب مقد اهلحد مينكلا كيب كرعاه نيب نبا 1

 ىلا يظح أت يخ ابقؤباف ةضومم ىنع ةفوصوم ةركنو ةمات منكن | ٠
 رايد ره أيش من ىا ىه يشوع ةفوصوجرتع د ب ىدضعي « ايش من |
 تع اطتسا قره ك١ محطتسا|ه سالؤرت اج وتع هشسامزاما منيصهدرتإ

 ةلماعأما ةطأند من ايش ىا ميسم ام اونو ندى هدام: سعو١

 نينجاحهنهرح» نوم مسا عامها نيهام لرش انه امون سبب لمع
 مفالحو < انماالا تنوعت اهووك نع اجربقو ) ثنإ ملا اهل مجارالد

 يمول ةمتشمو لاما تمهد بحاح نبا_ذا5 متءاخ تسداف | |
 دداحاايت ماشا غيل اداوجبؤنلا قاهلمجرن ول نيك ندا ئمم أه نا | ١

 أم كانزكذ تاشو ط ركلاتوجنتتا ناهتجبتا ىيكاتنا ساس | ١
 اناحاو رلاسا أماىخ دفاكاما ىركأتلا ةدعرا سو اننا اوجزسجأ ١

 سعوا !هزمك ثيزنلا >وب اعد موجو تيشنع١اناك صخاورلا كحل ال1[
1 



 ل

 أمم :رجرامذ ٌتيضق نيلجال اما طوعرت مايا تيت اه اخونك فاك
 طل رم نارملا خام عيج سد انما لدا ةضوس امولشم مه اياطح

 ل عنا ريكأتلا ام لحرب طر ثل' لف ةنبب | شمل تبول انك ئه اما حج
 ىجا لاو ديكأتملا م ابيامل معلا غب مولالاك أم كدا رتنهجن نم يسشعلا | ,

 |١ تعقو ثيح قادم أذ هيكاتلا قاش .ةداراب ةنذم امةدانز املا
 ملام قف رسل ا بوع تلوصوع رجالا دسجدا الوا موا سيل ل تق أم
 بر ىصعوو هيمبثسلا فاكس توكو ثيحو ؟نتلع امالا بوش الاه
 تتقون رحم جويا اك ام ىنع ايلممحت اه اخ «أملا لب تعتد ثيحو

 ءاههنتمالاد ةلوصوملا تلمتح ار ظن وا يار دوا لع ايهمب اس تيل نيعب

 »+ كبالو فل منب ام_هردا ام وتيكت ينكامو تودشام لعاوونع
 ىلا لبق تإرملا ف تدقو ثيحو نمل تمره ام ىنهنرظظزتل و

 نض |ذائج نااظ ايش همت ام أسموم شع تلو ول ةيدان
ميت ١م رحم بوجي ناالإ ممضْرح أم

 ! كوب : اه نيكد أي نامل عرهو

 ةييةت امئاخا ناو ميك ذ اماما مب لك امو تلسرجاماه ؟[شبل رم
 . [ىضرع زال ضرالاو تبارعللا تحد امال كيلع موحام مك ل صخالا مب
  .|مهومازتعا اذاوالا نمل متهرق امال هس هررمزذ مجدصحايف دوه

 مجواىلع درزن |ذ أه ناك ث يح ملا, اف امس امو هسساالا بوعد امو
 لكاس وذ بهجولا حد اوهد هءلوصوها ذو اهابؤتسا ام 58 ثا أهرحا

 ل اذا ىنعلا! اوين ثلا مضرلا ةارطوضملا لق ايو لخا كان

 || | امايوكت نفاع ةيلشلاب ةلشلاو ةيمسالاد ةيمسال باجي ندا
 | ىلع امايؤفتسا هلكا ةامابوكتان» فما ةرأش١اذو اهانوتسا
 بصملا ةارد نع لد اب ومئْس ١ذام ذ نيكولا جد اوهو نيكتملا

 يمدح سنج مسا هلك ا ذام نيوكت نا مجارلا ىشعلا بوسط ىا
 ((| | سداسا ةراشزللاذ و ةرئازام بوكت نارسآخلا "ىلا حب
 د لتعم هيلع جرحت ادازوجيو ةرم١ن ١ ذو أم اهفتسا ام ابوك نا
 ًاهرجليلرب مسا اطرش و هددارضد قامو (داهزل! رعاه أه زيس ١

 , | ايرصاو نزع مع أنف ضد صاخر ذ !نجوع مهعحد هاو ذل نم
 ( | نغاش هلسرا ناتج رجلا هحلخ ددوح هتقروا عامتجالا ناكم

 1١ .|[مظتالجربع م كل !نسشسالاو عايتجخ اا درجت مب دار م لق و كح ها سوا ل
 1 أما نيمكارلا عش اومكراو نبق داصلا مهل بوك دون هداماللاو ناكخلا

 1 هر وهنا تنك اهلنا كس وهز اعنا لرب نلا مه هدا نا مكسم ا.

| 
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 اضل هلعارلا بلاك ان أجم منيصملا» لفزملاب ىلع أب دارملأف تي دبويس
 0 ناعم لضخ رح. نم ةروك نيا تايال اكنيوصنملاىه مه از هلا

 هنا مويلو ١ ارم مارجلارويسملا موت اهريزحو أش امزو أذ اكم مي أملا ارتد 1

 توت ام ونمت يحرم اهراسج ضجل سس دأب ضيعت او هد املس دره
 قحاممو اهرب معن ام اريثكو تبرتملا د هبوبتم اعطت دوعسم نباارقو |

 تمهد ينم مب نتن ات أمم تيد م عشت أه رد ذح_رسأتملل ها حطام | ٠
 ريلخلا) بهذ نروأس١ هدأثو» نهرسجملاىنتح اذ اههربط دعب ابعرقو

 لاقل او و صل نم يجر ذا موتجأصا بول خي اوقرعا مهاباطخام

 نيمي ملصملا اعثر نمل لهي حم تيد انقل أش ريع ءلخ اد ارضد ةلصحلاب |
 أس سى ةرحل م ارا ةايحلاب تيضراوخ كيبلاد بيطلا صشيبملا |.

 الل ارا نم اهورنع رجول | صيصنت و كنب ى!ضرالا ربك الام يتم العجل
 ىو دوو ههاالارلا ال: دملا تلزةعوه فاشكلا هن 5 هسا

 هانطووملمو مىا خرط هوني نح«ابلا عمد اقارختسال| ٠
 ٠١ هلى ةىجلاورد م ةالصلا_عدؤت اذا ىتعؤرو مهلع ىاموبلاض |

 ىبع لكك قرع مقاس ناكأداو هبوق غينرم ادد فاشل نعم اشداذو
 مه ىرازه ص ةاغغ خان كرش ىج رعو ىزوهد فوت ليا

 ه للعم «أيشسرما نسيه دالواالو مهلاوما مهعئنت ىل حب نعد

 تسساطعضاموونع مايؤتساهوا ىملاوا لاذ قدي نئارهد سرك تاو |
 تاور لهصيل ا مجراذ توافت م نعرلا يلج شورت ام امنجالا تقددأ
 ٠١ أسامه كءاجرتلو ,لعارجخم بايه ذ مون اهذاجاو بطن

 لترداوضفت >رب اع أبني لامج نه: نو اس١ ىمأس م نولحي نيلسرملا د

 - هب اهرسلا قيرطامم احر! نبا جزح١ قدئاذ مهنأصبا
 تديرال مهلا ىوبت سانلا مرد! لسحا لاق اعدنيح هبجرباتاوللاق| ٠
 لصخل نس انملا ص عملا لاق نيحصخرزككك و كراصنملاو دوهملا ميلع| .

 دفا حاذ مهربا لاةرل لاك سها نع جرلاو تنم لا كلذ
 "اصلا مدذ عرص نهد سراقو مورا ميلع تحال مهلا كون ساننلا
 نأ مارش تتد ثيحمهطه _لاثر عم ضضرعتلا نيعاتلاو |
 ونه !ثيزدلا أدعي ب زحم ل ماك رهاب مجركانت ل تيه باطنح |

 ايوبس غو ميفارب) عروس طا انكو مكيزذ نع مكرطشي حوف ةدوس ةسناذكلا
 نينزملا تيب ىوسيد دان ثيباطنخلا ثيد, 2ةرتعملل ال١ علا ذ اهو فاضحالا

 ١ اطخفلاكو ميد مكرمخي و ككاحا مك لص اريربس الو اولزقد ههااوتنا ١ .



 مسا تجووييح
 ا تح 1
0 

 '/ هلووتح ةلوصوم درتف امسدارب متتال تره فاثكما ذل هركذ دعولا ذا

 ْ تهون ةيطرش د ندوربكتسم ال عرلع ضو ضرالا و تاوهسلا خي لرد

 نوع ةركبو اذرقرم ىم أنش نمو .ةيماهفتسا» ب نجي موس لم ١
 ا سكرملا اه اوسخ ايوه ٠ كوم زو شى لورد سس انا نمو ىنم |
 أمنا ند اهسكع لامل١ذ اهل اعتسا لامك او ايضرعد دزعملاو |

 ..[ةءاوطع اذ لشعب ىم ْنكك ل شجن لاهو ابهنم مولكت ١١ .اهعوفو ثكا
 "| اصخاتور امال١ اك ةاك كلل لملتلل تلق امو رشرككلل همضاىد
 | ةدتصطرتلا نزل نيتيظرتسل نود نيت وصوملا ذ.هريزج اهو ملاملاب نم

 | مس اتامذ ابيلعريطلا دود مسا أسمح امهات طل خمي راو لملا |
 ا ىسملا لعد طلال ىلع وليح أهي نيمض و مب نيمض ابهلعداع رفح نلا لق

 كتهو يأت ابد وكما .الاك نامزلا ريع لقجت ولامن طرشب رهو
 اه الؤإلا ىل) تلرد1 اا زل ١اهو ةيطشلا اهاهلصا ادا موو لاق م

 هما أ لجوع ةوشا !نيمصوهو ىسا هحوا لع تزؤملا نإاركتلل اهضد

 د يكأتلا تزن نافؤت هو فرحو. نلقو تت دبا نعطقو هبا
 | | مودتصانلا) اًحفسنلو اًنوكيلو نندتبل قع ة|شثد ةغينخهد
 , | ةزؤؤشلالو تتلق نيعصرلا نيزه شالا ثازتلا ةتفينملا ممن

 ' 8 وذ مادد « لكهرجم يس ةخافعو ءاجاذ اذ هد ةذاشم |

 | قلد اقول كونو بشل اذ ىتجح نب مركذ مج ايتملا عرسملا
 تيلي ىنع ضرحو) نزعل. ربع اىنع لمعت ةيوصنملا يلكتملا«اب
 | نبؤا احو١ |مدع_اج دل اخونع دراج عرورطلاو هسااجا خا مههتنك
 أظنل تبذت اهز» تيبوسلا ىؤم ةبحم كليلع تيدلا يع ؤنع امون
 فهرم ةبرعملا «امسرلا قحاللل اوهد نيكملا نييؤش هماساو اطخال
 ا اكالزارهو كتل ومو اج تلا | دوه يه أخا د اعملاف ةرحرد

 | فأل رحرلالا تنىنتملاىنع اهتركنو اهزكرحم تيد اقرذ لاضالا *امساا

 | د ةلباتملا تيوسو اهنزن م ةارجؤ تايد مزين ةارفذ
 . | ٍأشاث تان ا ٍتانمؤد تالسموزع ملاسلا ثن ئلامت_رحرللا
 . | لتسحإ !لع انه ل ترجع اما ضوحا سي ونت و تاحاس تارباع
 ضو لكذ.هيلا اضم مسد عدل رث وع مقرف خو لايلورلا دول
 "| نوعد ارعش ا ايا ضح لع مهضم انلضف كاف ذلك نع قاد
 0 تلا نيج ا ةدمرظنت لكنحم ممناووحم ذا أملا فأطملا ةليملا

 . اذا نادونع ةوع ع سو أنجل نع مئئام لع ئاو) موملحلا حفنل ١
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 تارمل ريع عش علا لصاوملا تيومتو مبلغا ذا ١ ثيبضملا
 جرخو فرخللو لنلاد مسام غ.ابوكيو قدلطالل فرح: ره ولم ميلا | ٠

 كتهزكيس ككريشسُي اذا ليللاو اًرِسرإَوق هربعد رشخم نلا هيلع
 ارعوو نيزجبلا أسند نوكيد باوج رح مس تثولشلا نيو |
 تاؤملا عاتاو أاهرسكو اح اهنيع ل اداو سيذهتسملا امزلعاو ثلاطلل ا

 فصال حرملا ءاشناللض مثض اههيتتانركك اة ءاغأ
 ىهر ميحاصر] لاق قتع بضنل اورجلا ذل مهسسم بم اغريمط مسا كيلا

 هيب انك هرهامزع تكسللو 5 ال ىئحاللاوهد ةّسرعلل فرح عرموأحي ١

 اك مهلا ىارحاود غاب كرقو هش ل هيلام هن اطلس هيباسح
 فصين هللا نمزعوجيد نحسب لض مسا درع أه انك و مدت
 ىنع كنئملل اري امساو هس انك نها مٌواهىح مجلادئثسلا نئشبح

 :كاوهرع ةراشسوم طعلخرتذ هييضت فرحد أهاونتد اهروخ اهملاذإ |
 منااهزعم ةراشاب معربا خيل اريمعزخو أ ضاه نامصختازه | |

 لسا دنا ثروت د نس أنما انما ان حي اربل! د ء١تح عو «الوا

 تاه نولتثلا رميا ةارثميلعو اعابت١ امممد اه هنلا فزح
 اع رح له لف معز رميا مهطحب جدا مث نمو فرصنبي الرمال عت

 للا اهوكيزاو ليس نب ١36 ثطاعالو ابلاغلض عامب مساالو
 © حرس و أّمح مر رعو ام مدحت لهو هلو ةرد داقتم الا أهم

 لاءاعد مه ماههتس»» ثحح غرو اس خا نأسمو تاسحام ام[ ٠
 ١ ئنلا تمل كاؤذاح ملو اه رلصا تااهدحا تالت هبضو ىشلا|
 انكخ هلل ليق مناك مأ لهرلص ا ليقود برد تلال تن نفل متحطصا|

 اهبر ملباد هةينثملا د ءااحرلع كرز أجلا ةغلد ابك ورصئا ماها ا

 تاهيل مر أمشي مس١ أمه تامل ازمة أحلا ممن ةضلد تارحلا درو : ا

 كتمنوكش اكلت او ماللا هبلع خشو اجو رعاذ ايه أن اىنع بسزعلا

 جحد اعاسا نعزلل مرأشينرق و ابوح ىلا ىلا كنانه نيعبل | |
 تكيف مر أركز اعد كلن انه تفلسا ام سف لكى لت ننأنه هيلع | .

 اهشمب ىو تانل اهفو بتحمل اة سداد عساس ض مسا
 «اهلاعفب ٍتيهَد ءاتملا مذَذ كب الك تيهد «|تراو برا نب تيه 1

 تيج بزوب تبهر عزقو «انملا مضو ءابر» خطي ثيهو ءاتنارسكد |

 "| تاالو طرشن واو تنم له ]خرب الو زوما ابو د قب دصملا ب بلطي

 . |مداسحال زج ]هوم ىلا ئعمب د ناشال لعله نشد نو
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 ىايلا

 درا:ليق مكلجراو مكسؤرب قعراوملا ل عرورجلاو هسارلا اهزحد فد

 ْ] تما يجدولص ا ىنععلضضوهد تيب رق ر ت« أبت ئممب لخخ ىهد
 | جاجزلا لاق تيودعزد امل تاببه تاهيهىاَص لاك هجب_زحم لم مسا
 لج هرسزعت اداذ ماللا هه هىقو١ طلغ نهد ليش هبودعؤت اذ. لعبا

 | امهذد لعانملا ثييبتمل مؤللا نا ملم ىسحاو ءلجول_و) دو دعوت اليرعالا |
 . | ةرعد تدثولاشلا تين ىوتسملا عه رن ادد مضلابو تمل اب أنى ةدانل
 ٠ انكأم |ذير مس اوونتح مستعل اواو قر اجلاذ :]ءاهرتعو ةمصانو ةراج )ولا
 | لجو كتم اورج اج ةيزال سامو نع نييشوكل مشع بلطلاوا قل ١ اق انو ناتاشا اكد يمارس ادع ٠ م ىّت_8|مذ_ دعه لوخمملا بضست مواد ةبصانلاو تيكرشم
 . | فصلا واوو * نوكنو ار تاباب ثنكئالو دز أنتنل اي تربرباصلا
 بضملارللا هنع هتؤرطد أدرجا تسل ن اكل صتلا ةنااهه أن عمو مهاغع
 قايلعو ىضللا ةرَم ذو *امرلا كاهنسيد و اهي لسن نم أبل تاون
 ”اسسح] لا نطخت مخل نقلطملرهد ثطعل اواو ًاهرحلا مازدا ةلم املا
 فورح باس قرانتد كلم رم نب ني ارلاو ءلملإ_عود ع ممحالو مهرب واحؤ انلسر وع مكداسرلعو ةنيدسلاب اعماوه أت يخع انوع
 | كت رجالمو اوكا او اركأش امون اما ابنازقاْذ نطعلا
 4 نطريو هددا لوسر نك ولع نككي و كيرمت يلب مكدالوازلو مككاوما امد

 ١ |ةكاالهيؤع هسكعدرص ال لعماملاو نورشعو رحاوم فيلما طع دما .
 نيطؤللو أئهؤم تس لخد نمل + ىرل اولو كرمغا بر لاكيمو لب بجو
 ىكشا انا ةجرو مناع تاولصؤح رو دا ولع « ريشه ١و تدانه لاو

 هم

 مالا نيكاسملاد :؟رقفلل تح أك لصلا 1 ثالام هيلع حو و! وحب
 أ كاث وهلا لاضامن لع ةلخارلاواولا يزد أجلا هيلعزحد ليلعش د
 2! تجند ككنيبلمل كانع يس جاو الجا ضصخ متون ى انيتسالاواد
 | ل غياب هرزيد كوداهالخس وش م هس كايد هه د
 | ىاو ثلاث لجا تصنو نام اه منخياو ٌسْذ بصنل قطاع تن اكول
 ١ ١ دعب كراع عض روع دوم ةيمسالا ةلمللا لع ةلخاملا لاحلا
 | اعَرو رتبصع_.رثعو بزل !دزكا نمل ميمهارق ةذاطو كلم

 | بضوصوملا ةعصلا توش ديكأتل ةعصاةقاولا ةلمجلا له ظشاجب ١
 | ["ايفدتبس نولوسو علل ذات ]محو ايلايلا لع زخرش 4 أبقوصلو

 1١ | ىلا م واجنرباو كيرملاكةعاجاهركذ هل انللاودو اسمان مهلك

 0 ايزو



 ١ اهماب أن ال» ةحبسلا ىحج اولا بولخري !ودعاذابتعلا اه١ |ومتسدأ | .
 : لول لوّميس سلو ني ذ سمول سح ضن أتسح عامنا م اداو ماتددع ْ

 ٠ ةداعلا بوس اتلا «فاوقو مملك مهح أو حبس لو ىلا مهلك مجانا
  1ىلا تاليه, اوقع امم أشلا صولا ,ث.الركتمملا نع بوه أش لاو هلقرلا

 ٠ | ابها نيلملا ميججلا اهماو أهتىش مدع باوصلاو اناكيات كف
  1أما هأشيدأنو ةارججلا هاو هلق هرم ندحاد ميلع جرو مرئازلا

 | ظ ويصرح اولا اوسصس 1ذاو عجم ئملاوع لضفدا مسا نوكزلاليمطو ان
 ظ 22 نعل 2 ثيروكنملا ةمولعو او أهعباس ةالصلا امتد انهن سنا لت أ

 | ظ ' محرك ىمصو اومح م ىلظ ني نلاىوهلاطورساد مع جزحب ىضح
 ٠ | ظ ريلونش ةازتك اقام موهشملا ماههتسا» ةزمه ره ةليبملاواو»اههماث 0

 مرن هلك ماسك لاق جاك يو ب متنهاد هوك لاذ متلحاو روششللا ظ ظ ٠ تاكعد
 أ لصف مسا ىدإ_رسضخلال ناد سور يمد فاك اذ كليو هلصاو بجيند

 ظ ادا بججا حمل ادعوا أمتعا راع اداو باطخشرحضاخألو يخا زوسل 000
 ا ابشع لد_تومصلا ن[َمتسح ةلكاداكو اهىحو ىد ليلحلا لاكو هسساأ

 ٠ فرحرماو اذرح كلدو روكي اما جو ةلولث وامي ىرأشالاتبالاقدأ

 انرحوو هوك اهاد تلاليد وعملا و كلل نك وكي ناد لل ملا ىسملاو + ّ 2

 ماتش لصوا#لاهتسال ةشكذ طخ الصوو فرح ناكد بتل | 2 . ْ
 ش : لبو : كداب ليلا مك د ام هس لاك ميتمت لي و ومما» لات لكم 0

 جرخا ترن اتي واي استليوأي ىنع مختل درسنا عت متي قد | .
 | ع هورعنرب ماسه ىع ساعت[ ليمان نط نشا زج ىرملا ' ١
 تعزف لجو ميسو ,يلع سا ىلصصس:لوسر دبلاق تلق ةثشاعنخميبا| ١

 نكم اهب زال ةمر كليو وا كايوانا اريحا ل زاقف انزهأ | ْ
 ٠ رذرحا مكاو ههو امحوا ”معيمحر عملا :اردل ضرحأ ب لبولا نيجزجلا

 قعا سون ىلزمع» بروتغ | جاوس فزملارنعرلسالا بلد الأمحسسا|

 اا : ديك تارك د ىرثن زلال اق ابي» اتئياو اهماو هسا مسا ىدأيالد ل

 لف هيبنتلا ديو رج ميىفتسم هىلتمر_عزنلا باظحلا نأبام ذاوملا ١
 أه هيت اييلج قوق تيملاو ادرج الاعب نرخ وهم الع 7
 | لل ؤجوعرجو لع ودا تملا ل ةيقاولا تاودال فاس حرس طعتشا نق ١

 ١ ١ ١ | اتفه | اصتوفاز» باتطالو طسلالح نال هطسا ملو هئم دوصممالصخم - : ١
 وهما بانك انه عاؤلا ميج خر دىصتنملاو ميما انجلو مس رعلا نش ذم ظ

  5تاس ىزملا بأ حرتس ١و) لوصالاو لعاؤل ارك ذ 0 |



 قئالخ قنصل اب هدزتا هب ارعا يجرح توجرالاو ىداحلا عونا

 وول اقبل دو ابيضداوهد ؤوملا» ةصاخيلكشملا ف جاتكو ىكم ما
 هضخد لدوطتوىثسصح ىم هن امىلع ًابلجاوهو نيمساد أجرب اوهو

 | انها ده هر تدب نوم تايح فارييشقو هدو وق انس
 | يلج ارطازعا لح قود نهال نيمي باعوا ادزل ىنحملا فرحه عوملا
 | اىلمت لاك هنعمهوضر باظحلا نيرع عملك أضف ؤ كربعو) جرخا

 ا ْ قيلع نبوي نع جرخحاو هئارعلا نوافق يك ناس اونطئارغل او هللا

 لتنملانرسح برب سلم سوعلا لحين لجرلا ىيعس أءذأي عيسحلا_تاقلاك
 | | ىو ةنالا لرد لجرلا ناف ابعش ىجا نبذ اد ئسحمل اق مترف أرب ميدو
 لقنلا عرارس نرخ ضش اا هس باك رط انبد لعد أهي لاذ انه
 كتوود الوغعموا١ زاعاؤوا رحوا ايده اهو اهلحمو اهتخيصو لك

 يفرأهرحا نوما ةاعزم هيلبجيد كلل ريع لا بارجة وا مالكا داع
 0 1 وهز هاف هرب اي وس مايتم هياهاتيساو لما
 2| (نلق اذا روسلا عازف بارعا_زوعال نطل وعملا عرق اذ بهزرعالا
 هل الكرد هيبجو واولاقو ملعب هه'ش انس ىزللا هب انشا "ساجد
 تاناذ أه دارا لع ئووَس زيد ةلدلك كينج ناكتاد هدقشنا

 تالي أنوا ةهان ناكو ةفصوا ناكسحثرىد و لاحون# تبلل سا

 | مص رخو لاحأ ضداوهد دل ولك وا فأضم سرت ٍلعدبرولاو سكس
 د. مرملا ناكتنا اد املا أ سيس هوقو هلجالل وشم ولم ,جاسللوا
 . الا: قو ىشحللا دا يبلف هتعاذل اود ضيحتتلل رف تارعلا_داشملاب
 ردا ىا تح وسجوا ىدصم وج أتينا نعم ناكانا أشم وطن انا

 ١" تنا ىوحا ةانغ هلوقو لاخل ةامرك أس جوا  لومف هؤاتتا بنكي
 ةفدل اش -رموا 4 كحل ةفصونو نسديلاو ناطجلا رم دوسالا ب ديرا

 | ىياوعإر نيبرمما نجريبكمارما تزيدقو ماشهنب لاك رمل ملاخ
 . |لكولصا ملف لاذ نجح بجرح ذ اورظني ملد ظئلل اره أظ بزرعال
 هءاشرناو ءاشناعانل اوما ذ لت داواأ5 قانا لمحت أه علرتن نا كره أت

 . | ولماذا مهرها مل نزل لطاب تالذ و هلرسن بارلعل ماش انا طع نهارا
 " | تلركالم) ئمملا» كسلا كوعتونو امىلع تطورها ءاو نؤاشيام محاولا

 (( | امهسو تيب منلاو هدا رعرب بجرملا هداروكنحلا يناولا بجومو لصف نا
 1 اهو بربملار غار اعف اعأتصلا هيضشت امي |رينااهأشلا تطملا ترح

 . | اذ صخب لوق عايذ» ره طخ ةعادصلا ذ ءتعت نظن الو |هخم



 ا الخربصلا ةهانلا امل نال عسم اهو مثلعم كلوعمما جوت ن_ّهااضإ ظ

 ظ | | وشهو ني ةقلعدا داع ]ع توطسرمرب اهتمي اهرجاممج
 ١ 0 رطل ذا مويلا مكيلع بيبرشت ال مسارعل رح موبلامصاعال غن مطج لقد أ ٠
 ,تيؤنتو ميصد بج لىطم لك ئيحال مس ١ نزل لطاموهد ال مسأب قلمتهأ

 ظ مهني مي ةرظانف ءلوق نم ءاملا نزولا لقد فدذحي قامو ااو
 ظ ظ ىفقنل ب ىدصلا مل ماتا نال لطان نه و ةرظان قلعتم نولسرللا|
 لومم :رهلاحرل» ونس اشيا ةييثوملح ذل هريغ لونا نكو عزم اب ئلستم | '
 + مهلا لبو صنم هي لج وصلا طش نال لطان اوذخا دانس | ٠

 ظ ظ . | ىبادوتك تشي ملام ىلع جرخب ركل ةبيرملابايلح ةبوكي ن»فنلاشلا|
 ا نبا منشند هيلع تكسو ىكم هاه مش ناكلا نا كدر كلح حا اك ذ. اسبغ ظ

 قراط و مشل اواو سب ىع ل فاكلا نا هلطببد هتوكس ل ميلع ىرجثسا ظ
 بابو نطرح ال عاذوهو نهاظلاب لوصرملا طيرو مساع ةلوصوملا اها |
 ١ ْ ىا فوزجع رم | رورجم مهاب ال ةليقام بج اواو نيشنا كلذ |

 ا ش جاز ح لاه امإ ميهارك د تمار امىلع ازعل كفن نم لاحلا اه ا ٍْ

 00007 ٠ شقي تعمر أتلرشملا ن١ ةارقؤ الرج نب ا لوتكو رل مت ارك ذ برحلا

 ا اغار عاملا لحل ةقيقحالو_ريطاملا لوا غءاتملا ةدابز نعنا ءاشملا
 أ تمأشت ءام ذ تمد مرجيلا ءاّن تبماشن عرعملا انا ة ارعلال صا

 ظ ةفيعصلا هحوالاد لمحل ومالا بنتن رادا مجالا نيتك م ماخ داون
 سي يل ناذ ميضمل اد ىرؤتمل او بيبرتمل ىلع حرت و ةذاشلاةامللاد|

 1 ...ميصخر كتل اذ بارعالا رمل ميلا نكذ اداد رن. هلخ دايحبلا هجولاالاهلا |
 ١ ادارملا ظامل اربع ذل ىسخل بلاطلا ببر ست و لئتحلا هايبلو» دي دشن ْ

 ا مل ايأذ مدارا ىطلا عبله امر لع» جرحي ند موججالة لي نختمل ١اها | ٌ

 ١ ك6: خم نيو تسر يعم محملا جوال كذب بلش ١١
 اسس ابلحتوا ةعأسلا طاع نئطع م١ بضلااوارجلاب لشد ظ

 ١ تنل نا 2لا تعود مدعم اك سوصحوا يش ملا بإوصلاو ىعأبتنلات “|
 ١ ' فو ' | نغرلا باوصلاو ديعج اناكت اح انوداني كيلواةربختد ارك ام اوزتك | |

 ١) ا من١ باوصلاو ىل علل نام جنان لَ ذتارملا#» ص ؤ ناقد

 ١0000 ١ | لال اقاعت نيلسوللا رمل كلنا وايل رمادا !رعيزم اكره الا اه ك١ تو نخم
 + ارغادنال ءارغاميلعو حانحبلغ تقولا ند نّيطي انا ميلع حانجواف
 ئصبب اذ اىكرشتت النا مكيلع ذ لذ لع لوما ف واخي يعن كيال

 مث ١تيبلالجارجرلا متعب هزيل ق 05 ند عصترطلازجلا ءارغنالإ



 ىد أن مرا بارصلاو بطال ريمصراسب مقحضلرص [صتخالا ىلع بوصنم
 |ىاىل) تنزل |ويسحت لصا نك مضيلاب عئحاىنارع اماّجذ لاق :رمو

 | ىضوا ل تيعرب وك باوصلا سثس ١ لذ ب أبانا ةنهملاب أهنع ةانتتجاا |
 ْش ةد لشملا آلا هله يرضمال اسد !ىزيصن اداو ث لاق نمو وسحلا

 باوضل اةرمشمل اد س انح علل ذ هزل عرتشد كوحا عرضت د١ بهأ: تمرر
 دارجلالعرورجت با مكلحراو ىف لاك حدو مدزجت هو عا ةيض م١
 | 85 نيسم روحا الا هلع درج مل ذأش قيعص هسلف ةيراوجلا لعرجلا نال
 ل 5 قنا محم ميدارملا نإرإع لسور بلع فوطعمرنا تاوصلاو

 مل"6عداضب يق و م لومنملا دوجو عم لع أمل تمي روصمل |ريهض رب اندم
 شر صليقو جلا ل مغر ل ادؤملا ادا هفحشيو مشات دوكسم_رخت
 ةش ارحوا ”رهاطؤللا محام عيج وتس نا سحانملا هش نب

 |١ ىلع جزخسراف حوجرم جو رلعام جرت ال وما هوكي دقد مأشسحشسب | .
 ه نحا ناكس١ هذست»_رضام ل همن ليش ترينم لا خب ةانمك مجرم | .

 ' | ةفصو برلل ةفيصرلخالا ادرك وج لحال كبر مسا عرس خذ ويش
 ولسمو اس أن تيل اهوكز وحي تب نما يشمل ره وم فو: مسالا
 انا سدا سلا وهر أمخاد ميلا لاو حيماوا ىوعار أمضأن ٠ مضئلاىلا

 | هلعتللخخا اهله أتي لق جو بزوال بسحب :لاتنلا طورشملا امم
 سس |سلا علم اوف ذكر ش نع زلا ىطخ مك رهو طبارشسل او بماود الا
 اف تشو فانت أيج)باوصلاو اس انطع أمعإ_رع أثللاهلا

 مه انعيّومل لو زنا د. هلق 3و ايبا نطعذ دوجلاو تخملا غ

 عش أمل ةراشنإما مسد نور ةراشرلل مفصلا مصانع بصسص رائلالها

 1 !ىعشس اذن هلق قو الب منوك باوصلاو ةيسشجلا مذ ٠١ 5 نس

 || فورظانإل ضر ايش بوضنملا ادا ابءريس اهدرحنس غو طارصلا
 1 ىههو أسسوت اناا طاّيسا لع مبا باوصلاو ماهب الا مرش ةداكمل ١

 | طا سا فيبعلانا مىتماادال لت لقامو هلق ذب للا اص |
 نأيبلا فطع عانتمال و الا لع دأب نطع ًايلصوىهد ةيروصم ادا

 وسوم ريس ييسر #ح

 | لمحت قذحلا خ م اسره لرب عرع سد (سن رمال ار زاهد تحك يمهضلا ىلع
 | امكزت هاك شبام بيكزت لكس غارب. ادا مجأسلا ناشد مود غل خد
 انو هذدلاكب مشوا كي ةريظن غر ىلا ل ايئيسا دبهثي د ئك عام ولك جرح

 7 | قولان كغ نع ملا رجلا نم ثيرملا جمد ل هلو طب كرش نإ ار طخ ع
 مسالا يطع نر) ثيملا م_ جلا جرت ىلع اقوطعم هلصحي لجإ_كوملاو بحلا
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 هيد برال باكا ذذ لاق طخو كهذه ذل زعل ساعمنأ
 وو ليف كلذ فراخ ءءاريو رهربح ه فو بيرلع تون نحأ |
 .كاك_-رهو نييملاعلا برنس هي بسرد) باكا لي نكس عريعا| ٠

 دااصلا ناو ةر أش الل طد ارل اذن ١ نومالا منع (ىمل ثالل ذ نا ضع درب ىملو 0

 وخلا مصل مر أشنإلل ن١ باوصلا او ممل أسر وماما منع ى المحروم الاد

 درو منا لشي لد ومال منع م كلذ ناؤ اوَمْسَو اوريصن ناو للود 1

 بصلعاتهم ث باوصلاو عفر مصوه ةيرورجا د١ لذا لرامدوحذلاكأ

 مان باوصلاو ريح مكنكنا مسالا ندا هعل_<رلوتيل متاخ ص جلاس كلون[ ٠

 "احا ذا اذكو هيكسر مهلسل رئي نملا ىويلخ عدل سبل ليد لعاذ
 حضي | خب ذسش عرب دم سو عا[ شي هين مضوملا كيذ خوخ ةارق

 جلا نكاو ليتقو بلا اذ كلو ني لعمل لبق نمآ نجرب نكند لك ١
 نر ام دجوي قو هيسج»ترابلا و_عزا لوم دي نيو تعرب ٠

 لوو نعود كنب و انني لج اةوع اهدا وا ةراظنمف ترلامتحلا :رمراك

 اتم دبه و تامزللو تناالو ىنع هزلخغال رإ دره د ىرصملا لمح
 أن امك تعا اذاد نوت اناكم ملك بدو ناكيللو ةسارلا م مكرعود

 5 نو مرلاىيلي ن١ ١ رحاشلا ثلذ ني هئلتك ارظال مثالا لد

 أبهبا هلصوم اير طلسم رم :لج اهنا دليبسلس ة داق وطخأ ٠
 اد زرحاسا نازله انا و لاق ثمخو هلو صغم تتركل علل نك تن اكول اهنا ْ

 انا ةلملا» نارحاس حارسه ناو مصتملا تاردابساو داما ٠

 ثيلاالو ق لا ثهو هلصتم نازيهو ةلصْعْتم نا مسرب لطان وهو

 هني عزمي ةلملاو استي ناو الكبزلل مزللا ثار انكيهو ويرمي
 كوردي شا مضاد لش ميو لاق تعقد ىالذ مسرلا ناف لطأب نهد

 ك5 نمو ةاصنم ما مسرب لطابوهد تفاضال ع ةعوطتم_ماذ أ
 ى اولا نك وم مد سمع أوج هانا دورس منوم يو وا مغاولاكأ ذاد ثلآ

 انلا لرسم را بئصل أذ اهررحد ثلا الد ايضا متع لطأانوغد | ٠
 سلال صحا ن اقام طخ مج رهو تحأبهتشملا دورو دس ماس نا 1

 سل سسا/) اذ اذ لطب ىهو نيم بوسقملاو ليضمن ل صفا ما لامها |
 ىقيسملا خداع اذ بوك ل ضارسب بوصنملاز بطلا طرش ىصخم لب أيصخنأ ٠
 ساما ١ الج لك صحاول شم لوهامم ارماو لض ميج باوصلاذ |

 .٠ |للأيرحلا نضتيرلا جرتعد ترملا يعرجلا جرحي ملوي رجم كيو ىلوا مسالاإ

 | لاك رهو بوصصوهوا» ءابلا نما در لج نتشلا غر مريول تال



 ١ | طخ مكن ”ورطسشم ريل ر هن اظل فولخوا ل صام واخ لع جرتكي الانا
 ١ [(هامئاانل_عزااككذ الاد تملاب من قرص اولطنتال ذ هلق ذل لكم
 ىاوىاولا نم الاخ ميوكمجولاو_عزيلا لأطن اكأال أاطبا_وا ىيصمل تم

 امإشع كداذل هم 6 نحال نرد ىذنلا نيهعشم يت اك دصا ىلطتتا)
 روع لب_عزنلاىمجنو) انوي ادا ال اوك هيانلاو لصالا مع شحم

 ابؤملا تابثا لكشف مخجل يمض انولمعي خذ ىاولا ادا موت لو من أذ عاكنملا

 5 ىشل ريض نزسلاو ةيلصصاروم تليكلا مال هد رره لج لكل نك سبيلد
 هاندواولاذ برقا اون ناو ف داني نلمجتي زوو جبع اههسلمنلاو
 ازهاظنل قراط) بجي انا سبع اذ [شلا لكلا لصا (”تسيدو عملا ربمط
 ١ | 6 نها باتكو ل وحال ربا هن مهغن لق لكان ناك هنا باتكذ.

 لا ةزصلااد هيكأتل ام هل دب نيبشملا ىلا مهضجن َضانالو كلل ذ رع

 | +: نارملا و هيازلا ظنل قرلطا )لوح ذ نلتخد باشنملا نب ١_ااقد

 || غتْويو مهد امتحو ميؤملا د سلب لزن اللا ارظن كاوجإلع هزكالذ

 ا 5و كول زهد فضل اور أصتخلا !نه فزحلل ازا ةدادن ١

 تحءاج ةدايزإ لع ةلوجلا ظانلا» هل اقو لل ذ اها نم مهمد

 نارا تلادلا5 ةدابلاب (هلعئضق» الف ابمضحت داس دي
 انا يعف كبعرتإل لطاغ هللا رجاحا) وعد تاشا ةدادؤل انسرا

 يلامس لع حتت ءايلسل لا تاجاحلا نكت ٌمجاحلمت اشد

 هيلفربن لا ظفللا لا محاجلاك ةدادز «الوه عرع_عزلا ظفللا لا حاملا

 7من جمل ارظنلاب اوبس هيل !جحاحلاك هيلا طجاحلا لب لاو ىلا
 دىصتملا يمل !لصا متد |ؤ احم اود مرلكل) ناككريول مدح ةعالملاو 1

 لبثتس ازهزشمو كلاذذ ةبش ل ىنيلبلا_اونورل نعام احّرتب١
 مالايتسا مقاوه رع و |عصنلا مالك طل اخىزلا ىلإسبلا ذ اّمسالب هيلع
 فكرا مطقنم عوذ ىض_ؤاجلا ىزهلا امو مظانلا الح ؤادو

 | 3 يجوب نإ دحارلاىثمللل بارعالا» ؤمملا بذات دق لالا تما بميت

 قمم امص بك سماد 8: عني بارعالاو نم ١ لاىع دي ؤوسملا نا مزلكلا
 ىلش مود ىداتل همجرم عز ١ اتحمل تك و بارعا) وصل لق د

 / | ةدرصمل اب_اؤلعتب ميو للا وسعي عوج ىه ىانللا اجرظل اذ شارسلا
 مايسل هنح منع بعام كلو ندا ثويلا كلذ لي همجي تاكا عج
 | ل د ليسوا هق لاح ]مد هلوعه د ىرصملا ثيب لصفلا ناوج

 | قلتو طنتي نمملاف موه ذا ركسنمذا يتم ترعب ١ نكد ىرصملا هيلع



 هلع كري ل ض مادتي كنا ل صنلا همس بلعالو تتملابذا| ٠

 : مي نعل ١ مع أصلا :لظحولم نم هلقربز) تبرارغا يشم نا أهم ١ وميت 0
 انامل! ]5 اضف خ مسعو»: لا تملأ شلا ثالذ ةئلان عطب اليئسملا ٠

 تع ةدساهتللاسم اق مسد دمع مورعنا مأشنه نعي واس وج اشرح
 ةالاضلا >ريرهتملاو اوت "مغو ادارحاسل ازا دا مإوث_ "رع همارتملا نوجا ١

 طوباصلاو اوداج_ىبنا او اوضا نس نلا ت١ ملوش :رعو ناكل! تش الا وأ
 دانا ازه تاتكاذلا اطخا تاكا لمعازه ىحا نبجأب تاتشتلا ١

 ندبوبوعزب دوره جاجا يرد_كاوو نيش طرشموع ميج
 ىلع تطرغ ثحاصملا ترتكال لاق ةمركع رع تيدؤحلا سنبل |

 اهييتتيررملا ناش |هورقال لأتف نحلل ص أخورح ابضدجحؤ» نآيعأ ٠
 لدى نول لاد فيت نرم لن اككا ناكل أيتنم اب أريرعتسنل اقوا

 فو اسال نبال نطل ذه نم «سجحيحلا فورا له هش دج ملأ ٠
 تشات ذ هلتشا ناو ناهتع نصمم اخ ص ع ولا ب تكا

 نب اهزيا نيه د ىل بولا نبع قد نط ئه هونع كر أس الني ١ جرحا مد 1

 فقولرط م جزحاو سحب هب. وجي لل نط ارم هوني هش ل در دو ضاع
 علو ةالصل ان بمتملا و ارقي نآك منا نيبجن نيحس رشم_ىلا|

 اصلان نظن كو الج هزكشسر أت نضو تاكا رم حوش
 مث ملل ءايصتملا يضو انارلا نع كاضف مدلكلا ةاكبونملال مثلا القا
 [يريلع سا لس صيثملا نم هوتلت_و لا نارعلا غ أش ا معن طي نيك

 امتح أاثلاذ مب نظد فيك مد .هونتتتاو هوطبطو هوظنصو للا اك ٠
 يرو ممميبنت مدعأ_ج ار م6 ني فيك ثد مباحكو اطيارلع ملكأ

 انا نط ىرك ملح .هريرطت هىونيان' كاهن نظي فيكيشد هلعأ
 نئعافلخيت ود أذ_وورتوهو اطخلا رو ذ_وصتشمىلع ترهسا ةارملا|
 لاذ رع ءالملا باجا ندد ةداعو اعسشوو لع يس امانه فئلس 7

 فسنمي دانس ناذ اداه نع عصيال لاذ نااهرحا بى ولس |
 نكت مب ام تشب م امارس دلل ]يح ناهاعانالو مطعش برططم |

 ولو نيل ناك ذا اهتنسل ب مرا ءئمز هكرتي و ان هطثدي | :
 انين مرش ميتين يكف نايل مهد فيذارعتي م هتباتكم همك
 هللا ناليقذ اذ نحاصم قرع كلب ارحاو زعبصم بكي مضاف |

 رئصد ئارتعاىنو اضع خو: تاي ذ له ارو اننا درعف ابميحذ مقد

 ا
 ا
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 ظ لووبعم بودل يمم 2. اك رخللا د١ نس أ ثمل "رم ىحلا ني ملد نطعبلا

 | كاؤوسلو ةاّلا هوحو نضوهأمذالا ةىلتْحت طق ئحاصملا تءان لو

 مرن ل خلو وم الذان ياورل ا ةحخعري تمت ىلع ئخأشلا هحرلا نم
 تالا ثلد هيسا أهو نب سصلاو تكلا تع نحلا مض اهو ةر اشد

 هثحذازاو !وعصو و اوسكأك ابرسر ًاباغتل ئلاخ أيسالعلوؤمت)

 لك ني ايم ديب أبو ثئلاقو اد تريملالخلا قازجو المج فلاب
 | هتشنربا منح هلق امو باوحلا زبي و [ثحل ناكل طنحلاره اظب الذ
 | تلاخئنلعورلا ب تك ذ ىر اشالانب» او فحاصملا باتكذ
 هوجان موتملتال الذ ذ ن ايادي رع ميورملا ثم د احار) ن أيش ئيديصم
 مامالوهو نائع ناب لقعر_ غامر هضتس رع ةمطقنم ابنال

 | اكرلا نررهصمل ىلع سمعي مو لو هتقو غرساتلا م اماه د نلا ةمالا

 | اك هيجل والز هطخش دهاشو والخ هم نيبتيش مامادوف
 |١ اطتلخا ا يوت الق نيبمتد ف اضداو ذازه هيلع مهوت أم هساد
 | .| هييلع|ثبلا عاج نم نين اهلل ليسو عاج نم هصيل باكا ذل
 | ىا أ نحل هش ىراهل ويب دارا ند |ّثع انا ميز صو .هلكخر تع وقولاو
 . | قرمالو لس مربع طا هلاك انتنسلاب هان ا اذا آدحل هطخذ
 ننال بصي مو لطبارتف بارعا» د اسضاو ظانلال درت ةرج رد
 تكي مل هلوطن ىف حالت هبتكو عمل قطالا رع يتم طنملا
 /لخو تطنزلو تك بجاس دارملا ظانلا هه ذا داس رخؤبل نااهاع
 ة_مساملع | تفاح هظ اطلذل أنعم ةدارتلا سرر زاصاوح تاكرت)
 ىد) مجحا اع كلذ ىبا مشد قاوم ادرأصمالارلا ةرئمملا ضخاصملا

 انّرح ةارابملا دما دبع :رعىدبج ب: .رهلا ربع ان شدحلا# هع
 تن 5 ناد ىلود ىربرملا فاهم _-رملاله١ نع مس ل اوىبا

 . | بحكزيىباىلا ةأش نيركم ئيلسر اذ ثحانصملا نونضرد هو ناش نشلع
 | تياكلا]+رماذ اهو هما لذ ل هبت اهذو نست ل اهذ
 تكول جاف جتو سا تلال كف نيمولل احلا ف ةزورااب اعرف ناق
 فابن الاثبا_لاقو ملا هذ قملا هنتي ل بتكو لسف
 مخريد يكأمإلع ضقويوهد هاضمانذ اد أسلت ىار لنا ءيلع عدي نيركف

 بطلا تابشا مخزليو قملاب كرجل نيف انلا نيب مثاول ا هلا فوانلا
 قى هتش نبا هجزحد اماضد١ اراه سدود و ب تمل# ىبن نيلذتد

 نااوس نيمرد نب عسيرل١أنيرح نامهعتت عىل ارجل اك ىحاصملا



 ىلا لجن ماك ل أذ ثمحاصملا :رعرجب لا ثب) تلاس لاك بيش نبا
 لقرع ناككف تارتلا ظاوطلدخا سرس ندا نا تي ئخ لربما اي لاف |
 ناي أبن تالا تعط نعطذ علو ةلكرع ارغلا عتخرا م

 شس مث ئحلصملا :ر اع خب ءلركنذ لجر!ثرذ ماك دافع دة داخل
 سم اهانموق وح ابيلع اه انضرغد ثحاصملاب تنش.ةشئاعرلا| .

 !ىكري مل اهوسْتاو اهوطبض مخارلعل لها لدو تققشف اجرئ اس
 نيرريأان١ هتتشازربا لاك مثح ميت الد عالما لا جاتسيام اف
 امس نب لح نثرح- ثعشس ا, نب ن املس دوا +وبا اشرح بوحي
 نبع زلهالا درع عع رجلا ميع نب همراجلا ريحا ليم اتشرحأ
 مل اقف هير ظل نايلع مب تلا نيمصملا نم حط امل لاق صاع هسا |
 6 هل اشم الث ماو انتنساب هريقنس «أيش ىرا جلمجادأ ٠

 ًءأيش هف ىاز هنبادكاوم غازملا بقع هيلعرضرعزءاكف مرت ]م حم
 زايدعود توباتملاو هوب الا خ مل مق اىشبل قنداسإر بع لع يك
 ناب مذ مكىمسل اري رعل !ننع هلل ني ذو مع هش ةدأسل ىلع هرمقمس

 نرقتي لو اهضرح هنع معن اسل ار اشالا تالثث_ةورم نيل تو < ايش هند
 فيا انني ل اكش ال نم مهل ام هنه منلق اد أمته نررصو يلا ظل ا

 فال 12 923 لإ منو نيملا هتدو تلا ز رع مب تار اه
 مي دأت ١ ندا قرحضتم ان باول هاو ةثساع ثيرحترع وش

 تبجرحإلا رع مورع لائس ندلذ عاىدامو نمرل اد بيوملا أماو ىزتا

 خب هز أبجنب) هحلتو هتشن!نربا هنع ب اجا قو مّسياطيال عروكنملا
 نرحل مهول ر أيتخا ذى !و أطخا الق رس ناب هييارلا جيش |

 ل5 لول ءاطخ ني ذ ىم اونبك ولا نزل ميله أنا مجاب ةحبسمل ١ : ظ
 عدم تلاطنجد_ لكن عاجاد دو دره ريو ماها كيذ هل يلهادأ

 رنا للاب ىنعيذ لم اهنا نم ئهيبجنب درعس لوف اماودا5 هغيقد | ٠
 مش ىزخا ةارقاهف و متارقو اهتكىزلا ةنل اهيا زج ةنللادأ
 اسل نيه ناو ىلرحاسل نازهنا لاك م١ وعلا مهرب نع جرحا 8

 توب اصلا هلق شىاولاو ء ايلا ناكم ننام اوتسكميلسل اوس أ
 ذ_ ثرحلاربا نم لاى هدشا١ننا لاق ءأملا ناكم تمون لن[ ٠

 أنا باول انه لوهاو ةويملاو ةوكذلاو عولصلا ثم فرح :بأتكلا
 5 ١نملاداماو اجرا رباكلاو اههذ «الاد ةارّسلا تن اكول نسحي
 امه مّجوو رحال لهلع ةيسرحلا لها ىلكت نورد مسار تشم لع

 ادار



 نلوويعم نود نر يمم 2. اكل د١ نسأثملا”رهدحلا ني ملد نام عبلا

 ى(ؤرسلو ةارملا هوحو نوه |مذالا ةىلتْحت طق ئحاصملا تان لو
 نصل ل غلوم كالذانا ب اورل ةحخعري رعت ىلع ئحأتلا هحولا نإ
 تانللا ثالد هرسسا أهو نب سصلاو تكلا تع طزجلا مص اوهو ةر اشو

 هنحيذازلو ومو اوتسكاك ابرمسر ابظتل نلاخ أيس لعل وؤم)
 فدراذ ني اس دييابو ثلاثون تريملالخلا!قاؤجو المج فلاب |

 . | هتتمنربا مزح هبه امو باوحلا زو أثحل ناكل طتحلاره اظب الذ
 نلاخئم لع درلا ب انك ذ ىر اسرلانب» 2159 فحاصملا باتكذ

 هج ام مومتال تالذ ذ اد اهئ رع مبورملا ثيد داحام) ن امته نويصم
 مامالوهو ناهع نان لقعر_ ام ءلضس ربع ئىطتنم اننا
 اكرلا نرهيصملا ىلع مممبعي مو لوو هتقو غرس انما ماما ويه ملا ةمالا
 هلك لصد الذ دالز هطخذ ده اشو والت هذ نيبتش مامالوه
 || اطللخا للا يوت الت نيبمتد ف اضداو ذا زيه هيلع مهيوتن أم هاد

 هامجساعأ ثلا عانت ترم نين الل ليبسو مروي رم جصيل باثكلا ذا
 كر أدل هيف ىرا هل ومد دارا ند أيثع دا مز سو .هلكحر تع وتولاو
 نمالو دسمربع طال رمل ناك انتنسلا» هأثق ١ اذا أنمل طخ
 ننال بصي ملو لطبارتف بارعال د ساو ظانلال درت ةرج رد
 تكي لو هين ىف هدحلونو هبتنكف نحل نف قطنملا نع خيبت طنحلا
 .قاخي تطنولو تك هيجام ادارملا ظاملا أه ذنإ داس رخؤبل ن اهاع

 مسا لعأ ىف م هظ اتاك أنضم ةدارتعلا سرا كاصاود ناكر
 دل مجحا اع كلذ ىدا مجد حاول اد رأصمالا لا ةرنمملا ضخاصملا

 انّرح غر ايلا ريما نبع رعى دمج رب .ر جلا ربع انشرحلا# هيبع
 | تاكل اك ناد ىلوم ىربربلا فاه اع ملال ها نع مش لكاووبر
 | بحكلب ىناىلا ةأش نيركت ئلسر اذ ضحاصملا نوصرد ضو ن اع ع

 | تياكل]برماذ اهضو هما ولذا لددبتال اهو نتي ل اه
 تكول اذ تو هسا قلم بكف نيهولل احا يف ةزورااب اعرف لاق
 . | ابل نبال اكو كلا اه قحلا هستي مل بتكو لب
 مفريو يكاملع فقويوهد ه اضم اذ اد است ىار زا ءيلع عري نيكف
 .|وطلانتابلا ممزليو قحلاب كرجل نيب انلا نيب مايل ! هيلا فولنلا
 قى هتش انا هجزحد اماضن١ ااه هند و «بكتملق ىؤننا ىبلذكد



 خلال جي ماك ل انف ثمحاصملا :رعرعب نلا نب) تلاس ل5 بيش نبا| ٠
 لارع ناككف هدارعلا ةءاوطلدخا نورس |نلا نا تعيش ئمل ريما اي لاسذ

 ايد أهم تامئتلا هتنمط نمطذ قدحلاو ةر قريع دارقلا منيا يش
 شم مث ئحاصملا :ر اع خب ءلركنذ لجر'ثرذ مات نافعة دلخؤا
 رسما اهانبوق وح ابلعاه انضرخد ثحاصملاب ته. ةششاعرلا| .

 !ىكرتي مد اهنستاو اهوطبض مخارلعل سامو تتقشفاهرئاسإ
 ثيرهعات١ هتشانربا لاق مح ميقمتالو حالصا لا جاتحيامأهتنا
 عرمسج رب لروح أن ثرح- ثعشس اله نب ن املس دوا ودا نشرح بوعي |

 د بعنرب العلا درع نع -رجإلا دبع نب همراحلا ظريحا ليم انشرحأ
 متن: اقف هيف ظنف ثاياح مج توا نيسصملا نم عفامل لاق صاخب هه | ظ

 م هل اهش الرش ماوو انتنساب هميقنس «ايش ىرا تلجاد| ٠
 أيش هف ىاز هتباتكاسم غارتملا بعع هيلع رضرعشاكف مرت ام نعهأ
 ريان عود توباتملاو هوب الا مل مقو اكشن ننال ربع لع تك | ٠
 د ملذ مكقمملا ورمل! ننععنلإ نيد و مل شرق ند اس ىلع هميم | ظ

 نرقتي لو اجرح هنع معن اسلار أشالا تالت ةورم نيل نو < ايش هزه
 فيرا الر ل اكشال ايم مزل ام هنه منلش اد أيه :ررصو نا طفلا ا
 0 از لا أبو نيا هتدو تال ج رع مب بارع اه
 م دأت ١ ندا قرحضتملان بزوج هاو ٌمثساع ثيرحترع وس

 تبورعإل رع ورع لائس نلف عاىدامو نمرلاد بيوملا اماو ىبزتات |,
 ثن هن ابجإب) هحلتو هت نبا هنع بااجاقو مساطيل عروكنملا

 لا5 وحال ؟ طخ إذ ىم اويكو لا نأ ال ميلحرع أن لام ةحبسما ١ ١ ١ رحال رجل والارأتخا ذى او اطخا الف ئس ناب هييارلا حرش |:

 نم تلاطتبد_يلكاض عاججاب دو دوم وحب ماهانا تلي الجل هاد
 ةزرلا ىلل ا ىنعيذ لت اىثذ ىم ىملريبجنب نحس لهاا و ك5 عوقد | ٠

 مش ىوخا ةارق اهفو متارقو اههتكىذملا ةنلاهيارفجب ضل اد |
 اسل نيرره ناد دلوحاسل نان نا لارا ملا يهربز نع جرحا |
 تاو اصلاو هلل م ذىايلاو * ايلا ناككم لاا اوسك ميس كوس

 ذ_ ثرحل ربا نم مما ىنعت هدش١نب) لاك ؛أبلا ناك تموت لن
 أنا بال انه لهاو ةويملاو ةركزلاو عولصلا ثم فرح ةباتكلا| ٠

 5 ١سلاداماو اجرا رباكلاد اهذ ءاماد ةارضلا تناكول نسحب
 اهيجوو رحال نهيلع ةيسرحلا لها ىلكت صورك مسا وتسمرلعإ ١

 انارح



 عطش ءااهرتت مجوااننيا هينف ةولصلا نيهتملا» هللزغ اّناد |

 2 امحوا هذ ادارحاسل ثازه ناهملؤاما هبجون ويحل بع

 فلوو ثم واشلا هل اوحاىف علان ىنشملا يرحب نم :يلرلغر اجرا
 تشل اريمض نا مسا نا فأكل * ثراحلاؤبل ليقد منا نكد ةروهشس

 اد ارحاس نال ثنال نإ ثلاشلا < اناس حربخو اهتم ةإ ملام أفي نت ْ

 ْ ىنحمب انه نإ نأ عنارلا ٠ ثارح اس املس لولا و ىو نوحي التسرع
 انّه تارحاسل تاذو ادا مسن ةةصمل نيم اه ن١ سم آملا

 | تاكمبر» ؤاهل اًضداو تال اصننإب هحرولا اه در مرتو نحو
 اداربرب ثارحاس ريس أنمل ئلاماب دأشالا تاوهو شا هجو لربط د
 ؟ اش هيساثمل ؛ابس مو .الولغا ةيسانمل الاس الس نينا

 ذ_بدرجلا لخفوطحشا واتا ء ملدا ريال عرماس لوس جيل لا

 ايام هو ةالاصلا نيىمّئملاب هبؤس ئدو 2 كيلا ل زن 6 عدؤرس ىلإ

 نوكيط نيمتتملا نيب رؤس ئدو س لمتلا لقد تكك زامل لقد
 ىلع رطسلا كلاشلا ؟تيمتتملا م احان ليقو نييللملا مب دارملا
 هماقمديلا ف اطملا م اولبق :«رذتلةهامق ناز يلوم
 فاما لع قوطعم خارسع انا * كايت و ضاحك! لع فوطعمرند ميال
 أقبل ن١ دحوالا نيه ىكح مه تريضلا لغ وطعم مارسداسلا ؟ ليلا
 زار نيت اهرحا جد اشيا نق ئباصلا» هسلق انما

 بسمع نرسم لع ثوطحم ملا - كلذ (ثوساصلاج_ىا هرخ
 , ١ىداهذ لعانلا لع ثوطعس دك آشلا طن تال عقر امل ناف

 |! "لاو مفر عضوم ذر رع او انها نزلا 1 نإ نأ ميارلا
 ا تقؤماو زمجاهرج مهلا ةخيبص ءارجارل العر رسم دل «ريلع ئظع

 (*دئعتا برقي كيت نت اقيلاوبا هجوالا نه كح بارعاما ترح
 قحاصملاْ هتسل لاو عانس خر ليها مامال جزا أم ةئئد ةثداع ةكساع رع

 ّ ديبعحم لخد را مهجن لله نلخجولا ني ىكيملا لايعمس ١ قير ره
 فيكهسب انكم ب! نع كلاسا تحيل امن دش كاع لعريرعنبا

 | تلا لاق ريا ب١ ثلاث اهورجد رلسو ميلعرسىل صرنا لوسر ناك
 0 تلك كلنلا بحا اها تلا ١ قداام بوت اي نب نلاو اوناام عود

 ْ تلقاممإ تلاق اميه اينرلا عملا بحا اهدحدل علب ىشن_عزلاد
 1 لق ريلعسا صمم لوسر د١ هبرسا تلات ١ دا اه نون أي نيل

 ..[ميخاامو . فرح |يملا ردو تازنا كار نكو اهؤرشب ناكثلن نك
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 نيرجارد ليحس قد لج :ره هززس ها روصتم نب لروس و صرح نبا
 «اطخوه اا لاق ايسّسو ونس اسس ّىح هلو ذ سابع نب: نعغأ
 ىهطظنلب تاجرا نبا محرخلا اىليسمو !ضذاتش ىح لت الإ نم
 تمم ور اباد نبا هجرخا امو «باتكما مب تءاطخا امم بنحا ام
 « اول نا اوصل دري نل ١ تيبتي ملذ» ارق را سابع نسا رع ةهركع قب ىطأ

 نظارات ياي لذا محملا ذا 1قيتف اسيجمانما_عريلدما
 قرط :رمروصنم سورعس هجر آمو ٠ سعانوهو بهتك باكا
 امنا كبر ضخ و له ذ لوي ناك ثا س أبت! ع يبجي يحس
 ظيلد هنتشا نبا مجزحاو ٠ داصلانىاولا تمنت ١ كلبب_وصوو ىه

 تسر زحا و «داصل أد ىاولا تْهْنسل اذ نيشك| داره لن الا لكس ١

 لك نكريل لاق ءلبم_وضفو لاق فر اذهب نت تيك لاةرخ) كأيصلا
 ترالثو رود تن اكر نإ و كلير ىضوو ىض اما سابع ثنازلو نك اهون
 دم ذأصلل انىاولا تمل اذ اريك دايم إتملالمحاذ مكس اكرهس اذ
 ىلو مساوتنا نا كايدو كلش نب انكدلااققو) نبي لا آثييصد سلو ايف
 ىعوا ةيصو هنكلد برل١ اضخ در لحل عطتسي مل برلا نم اصح تناك

 هد وانتا دو اهي ناز سابع ماج ةنركغ ع نائيد نيورظ لفرط نم مرعد روصزجترب ديعس هجيخا اهو دايما اهب
 سانلا مي لاك ني ناد اثيره اهراس او ىاولا ناهاو نخل تيد أينص

 سيب نلا قب ط نم حران مجرحا اهو يالا مك اوسج رس |ثلا نا
 أهراصاذ ىاولا نه زرع ند لاك سابع نبا رع همركع نع تينّنْج نبا

 ىلا نباو هش نبا همي امو. هلوح نجر شرعلا اول تنل
 اطخوف لاك هرؤؤلثم هلو ذي سابع نب: نع طع وب كلج ره اح
 لثم رج ا١ 5 اكتمل ارد لشمم ريد ابوك اما م ظع اوه تكفا نص
 اكن اثنام نه نعمتشما نب)» تاجا لقد 5 اكلك نم خملارؤل
 فرحا نتريلغرم ال محلل ىلوالا وهاهو نأ رخال 2.١ نأطخاا دارملا نأ

 تاق دفول ات هادو جاخن «اطخ هنتي نا نال ةمجسلا
 يلا اولد ند ىلوا» اد اكأ مرتع | باكا ىلا | يلا ترح يس اغ
 ىنحم سع انوهو ايرتنك ضايع نبا ل قدا كو لاق .معبسملا نرحالا م
 زايئالاربا[ىاو ١ اهراس ١ ننكو لحاف ابج_طواوغ_وزلا هحيلارب دم لد

 < | ضالوتيد كبر ىضوو ارمي ناك ذا سابع تب! كغ كاميضلا قرط
 28 اقيرطإسمحيحاد ٠ داصلاب اهارجا توصنم ١ هداقاو اينبأ كلر

 متري ىم



 .1 تاعنرب انعرخل تاياورب ابّيضراحمو تناناورلا فييمضترلا 0-0

 لاك 9 " قاد لوا لواظ باجلا ةارعلا ذ ثرحال نه ت توجب هريع

 |١ ارح دوادو» انيرح بوم نب ري رس ايهاوب» انثرح- هننش

 مسد عع دأذ نلا ىلا هس. .جرلا نبع رع مدائح أنثرح ا

 دين ان رفاا ٌترخو) ىرعس ايداب . ينزل ول اقلاق لد نب مجراخ رع

 لجاع نمو « سيلا نينا نحمل صو نيش نيش» نءأضلإ: رم توك

 ْ هنمم مخ لومي هدا تال لاعذ نوينشا نيش ارضا صو نيلشا نيش

 1 جوز سرلا جين هنمدحاو لك داجعذ امو نال كذا نيجوزلا

 1 | اكرهوسلا نا رع كري سيل نوت هن شل! نرب١ ل5 جدن ناد

 نخيل اهءرقاو شما لعاهسلس اد لوا سبلل فرحإل ! معا بورك
 5 1س تناكى ضال ناو ثحاصملا ذب [يكلل برصل نع أ جربرشس او

 ' فاض 6اتماك ىلا تالذ هيُساامازكو ملكش ةدورعم

 | اهيلات هن ٍتالمرَمَو كل ذعم» أشملا و١ بارعام) مجو» ةثولاشب
 1 اكرف ام مازقا» >» زةزخع همس ىضيعرلا هلالامنرب سوي نيرجاب اشيل
 ا بضل! نس لع مترا | ا ىرك 5س نمملا انااملا ىورج“ ره ثلشتل اد

 | ترمب كح مدا لال عاب لف سكنادرهسإل لع
 | بضملابو انت نسهور اهصاب همطتل اىلح عقلألو تح مدرلعر لاب ىو

 طع اتا هنالشلإ ىو مدر نجوا ١ «ازلاىلعد» قضر طا يلع
 |١ 3 اجلا تجاره اهرسكو مت نزار هد نيشلا نكس عرق انررع
 أ | ىذلا تبن هيد تأمل ملا ثيلتب ىرش ؟نملا نب ةجلرهد يفد

 |١ ترص نزو لع اذلل « «انيلا,بىزقو كوشسللا ؛ ءانباب ةعامجلا ةارَق سك

 | هناإوملاو لالا فيلشتب ىزؤ ضعب نرم ابهطج ميد ىسجو ملعو

 سابو ةلواد' طر غانطغمضمل اب ىف رتاحيراراو مب نول“ اسيا

 سم مطرد ىف فوز اخد يشب لع غرلاو ؟نيمضل اضع
 | (سانودعاتلا وتسهم نك هزدركشمال اوط | تكي ناو همس د١ بتر

 | ةفصحلاو ادورع (ملا ةفص مرل أب ىرت ىرنصلا وانواع نينحئملا
 ا كر د مس ورب اوعسشاد أنثيتس 0ك بضمل دو نيم ئملا
 ١ نياق ايت الإ لع ميلانو عربعو» اول لهرجلاب + ى دنياه لعانطع
 ' ”داضان لتمر وجر منلا نعلق اهزشم از هلام ميلعل د ترحم

 ماو از لومعم مىصلم و :م] مفصل مم تيومتو هرب و هيلا انج

 2 بهار ًايضابوا انزل ٍلعفصنب و السوا أتهم انيعنعز اند

١ 

 ا هرب د



 هل هس

 مكس ؟رك كتحلاو لمي د هريخد [رتبح تاداجلا مثدد هفربدأ

 تمت ىرذ ماكرشو كرما |ومجج اذ :ةضلللل ههزجو هبصخو كرمذي
 لغازطع ههجربو )وعداو (س نيس قا أةوطمم و هئمال وعفم 3 ءاكرش
 نياكدرتكرعا غ كىع انطخ مرج فو ندم هربجارتبهو١ !ومحاف ريم
 ىلع امطع ضرار ىف ابهلع دودزم ضطرالاو تاومسلا لا مي.
 اهيانتملاو التبام لع ابرج رب و لأضتشسا» باب صاهصنيد يقام
 ىاملاظنلب ىف 7. ضل مرح د ملاك لس ىو انكلمب نك, لعوم
 م عم اهنوكسو ارد |, كب فصولا ظفلب و أب مضو اهرسكو ءارلا خخ
 تماارق عبس مزج ئلاد خل اب مارح ءاحلاسك عه أ رنوكسو ءاحلا
 تموكسم مزوبرسلا ةارعلا نسم لالا ثيِلثَسب ىو كرب د بكوك
 | مظلادو نينككسلا ؛آتمتل الركناد ةنغل اال مروا
 اسلل آوس هرحو هحجرو تيح بص كركإ ص اثم نيحتالو اينما ىلع
 هليث مايا لع واحرجلابو ىه_عا هيل اناذأشو لاخلا كغ بصنل ابكر
 الاغلب هيجل مرتو ىلا و نرصجلا ل غ صنم اب ىرق برأي
 | ذاش ىرقو بوكسل أد ةروهشملا ةازعلا اق ةعاسلا ملهيلعانطع
 اكو ءاملاو هآحلا مص تداإرو عبس هيد كيل مالك او مدلاب
 ثنوكسو اهركو ءأملا عند ًابهنضو ءاملا نوكسو اجلا مضو ايهيكد

 مذ نب ىرق ةاخيرلاو نصحلاو ذ تملاو ءابلا مصداهرسكو ايلا
 ًامهنرب ىرق ئل لا لاشم اكن يعرب وحو اهرجو اهبضد تثواشما

 سيليهطس لاق عراد هوجن _عارضم هج اوضح دايهرت
 ةدعناَملا رام 5 هع لوماعم ,تابوصلم ةريك ىلع تارّتلا]

 ىلا ءلْن اهريؤس نهواهرحا هسمال يعمم ايم لك برع: مضاىم |
 م«نرعاح هرك ذ مكن كرش عم متنا اومججا ىا مك« اكرشو كرما اومجاذ 1

 بازغذ_(دامركلا لاق ا امر كيلهاو ركشما اذ اخ هلق "ناكل
 كتكي ل اكد ملوق ثمل اكل) ٠ ركيلها مهى هع وشمل !وهرعيش فل 0 ' ١

 ثيوك نال محي ننامركلا 5 نييكوشملاو باكا لها اوم !ورمكن ب نللا .

 2 ارك ثىاولا نموا غي امل ! "لح هعه هل وملعم تحكرشملاو نخل

 اهقزسلإسنلل جامي همر عاذ د دوهرالاو_داشلا عملا ظ
 هةعتاول اس امملا نام 3 ىر اسال نبا ثلا سس امضن) ذ قمع
 ءلوق ماق !لمطو د اصرخ ريطلا مصو ل صاو تسر نامل د
 فاول للك و رشعو :سمخ ماّمه امظهاجاو ةرئشم مل هسا عا



 ل5 نهر أبا نم نيغضخي تانهئملا لقو ملزفنكو ةربطم أه
 انج ناك أههنهرشلا سر امضولع تامكشا نيا هنت باتكذ سيلوكم
 نات نجت! ل صنعا ىلا لرجال مع نمو لري نيو شسعو سمح
 تار اح الا ىجنوا نرخ ك |ياىتع لتبنالا د عين نان لصتملا
 | اظوكيو هيلا دوجيد مجرم م ه] سال نيمعلا عجرم ه أيدالا أوشن ال
 | هجر مدإ_ضعو هسا حزم دانون اًسداطم اًمباس مب اظونلم
 ران اذ بنزق اوه اًولرعاوتم مل نختم اهم نكي ل عرب جر اا
 | ١ ىلو) مسا ضحاذاد |ولرعا هل عمضمملا لرعلا لع نئاع
 تلالرل رجوستمملا ى١ هنم مهيرضرمر اذ نيكاسملا هر اتلاد رع ١
 اه ارّعلا ى) هانماننا أنا ىنك مازسل امام هيلع ز] دوا هيلع تا

 غانم اذ ىش هب سرل عغ ءرف امانتلا هبلغل سلازن الا نال
 ترم ءاجلا هيلغر عا أطاع مزلتس حف هيلا داو فيرملأا
 كوع مهيحنشش ةييجو اوم امن اطم ةّشرال أظل |حاّتموا هيل
 نا هزي :رغل اسي دل لكون نومرجملا معن + ركل ' اسي الد
 سدو دو ةصملاو ثاشلاريفض م اب ءاضنا ةسروا هداجالد
 0 | مهملحلا تؤلم اذا الولخوتع ممازسلالاب الاد ارطاتموا خذ أنتما اد
 . | قالاو موملحلا االول وشنلاو ا حورل !رمضل_قاتلا تجلب اذا ولك
 ١ لري وو ابيلع ناجحلا ث] 9نل سمسا رعا باجلاب ترازت ىح ابملع
 . |دكل قام ناذ اهيلع ضلكوم ععاسلا ب ةَمبرصِيش قايسلا ءيلع
 ملو تملا ىا هيبوبالو (طيرلاوا ضراما ىا باد ضاهربظرلع
 سمجاموو ه أنعم نو دروكزملا ظل لع هوه قو نكذ د ملعب

 ضيد لغ ومد لو صاع مرمجروا مرمع ا ص عش الو معد كرد
 + *آسشد تركد اذ هلوقلا ركدالاوا حلهسدا يسوي نع مثدتمت اد
 ١ اجرا أئرم اخرثن اذ تاّلطملاد هلق سجن حره ورب قحا نيل مدد

 . ملوتك ملا لع دوينرو و نهربع لو نيف ماع هيلعري اعلاد
 . | دومه ئم ظفط مدمس لو تيحنشا اتناك أذ ةل ككل ةياذ

 او نينيثالا د دحاهلارطع تمن 1 دلال نورا شضخلاما لاق ميلع |
 ١ | يلع امجريمذل ا وعن اك قيعملا لع دلاح ايلا مجالا ربصلا تش
 7 | اداذ ةلولكلا يد هم مك زوسملا لع دون نو اهانمم زعالاج
 )5 كلل ية م لا5 هيلع دوم ىتشم ظل مرقتي ملد : -.ةب اتناك



 ْ كاي ذ نت سرشملا مب دارملاد ثم لهل لع دوم نو أه أن حن ىلع دج
 ْ أمعرلوا هس اذ لريثفوا بع ركي نادل قيك رشم نلا ف [ىلسلا

 2 محرولو نيج لع لرعتشو ا انس كاالرل أدخل اهرسْمل مشتاق
 فاائلاد اهرحالريطل ١ ذ ابد ناك ش كني دقو مزجول رب ملكت 1

 يول ثا منسسلال ليتقد ةةلاصل اهربصلاب |ونيحتسساو ين اف اثماوك |
 ضاائا لن أم همرقو لمؤيرتعل اد  ايطرسثل ]مج اونيهتس هرم
 ًاماضرن دارا هوطوي يا_وحا هلوسرو هنناو بوهشلا م ملع_و نلاشالا

 تمم مزليو ال انإخل مر بطازجلاد دأب علا را دوه لوسيلا نال درماذ

 أ ىتخحتريدوك نما جا رإع دومد وريرطلا بي لك - ميراضر هأضر

 فتم كول نم هد أشالا (نْسلْخر مل وونع نيطلوه ب ءىل ءاصتم

 ئلخت ل مدا دال هرلولا نيه فطن هأنلمح لاق م مدا عي نيط 0

 ايش. نعاول ان ال هنمو مامعسإل بابنه رزق ةفطن:هإ |
 اسلاطعذل نم همونس رح ءاي ثم: رعاامإ "اس لق لاق مح موش مكب كس نا 5

 سلع عدومد لاقو |مل عم كرمال ايست ةيلسلا م ال أهعوني جت
 تاكل لويد امن اذ طرمدوطذ اذاىنع فدل صالو سوسحم ىهأش
 انام اكامل زيز) دوجومريع علا ذاوهد الا ىلع رت اع لريمصف توك
 ه دوعزصإلا متن _عا5 دوحيملا نه أشملا :لننمب داكن وكدسا ماع د.
 ألمح نيزكد هم غدا كلوطمل احا مك ضو روكنم برق ١ لع

 يملا ضجنرلا مهطعب جرب جلا ةرش الا نبط أيلساو دع_ىثن لكذ
 ف اضيلا هدوعوصاالاث ميلا فا.ضمو فاضم بوكي ند 1/1 مي نمل هيلع ل ْ

 دوم قو اهوصتخال هللا ةره !ىرر شح ناو ىنحي هنعشيرمملا منال |
 سزخرملواة,ثلتخلاو اب ذاكهنظال ةدووتوهملا لاى هيلا فاطملا| ١
 ميلا ف اضماٍلع هدأعا ئممهدو ئأضملا لع هداعا نم مبج_رسجو مذ 5 1

 الئلو تسلسل ! رم منح. جوملا ةريمضلا ١ فاد لصالا ماعاتإ

 اله اني جو ىرشنمزلا مماع_رىللوالا ذد توباتلا أشمل
 عويجرو ىسوم لا جار أبلكري أهضلاو لاّمُث هاجت ! 'نم دازّملل احجز
 أنت س هيبادؤيامل ةنجم هف تووباتلارملا اريضجو ريلا اهطسب
 لاك نسما لعب جبام يف !متاغارحو اداءلان اجا ماوه نلا ينل

 س[تئنملا « عمو ًأهرح. نم جرحي أملاو ناحرمللاو اول ئلل ١ أمنه جري

 ىداهاعضوا يشع الا ىنع هلوجامرس وام ىلعريمذد» دوج نقد

 : | ةرمصلا نا مهلا ذ هيقنك اذ توباتما ل هرحْه) نا مطجزوجامل



 مس سامطلا هوهسد هورشوتو هورزجيد هلوسرو ساب |رنمْىبل ذا
 لاعبا نىك ب أىتصل) قف نضو ه]وسرو هني درب نحت مري نعت دارملاو
 | | الحد مزح ميف تفتت الو هلق ذ اكل صام ااه رع جري لقو
 هلق دريملاد بلعت رلاك دوببلا مهمو نيك بادصال م« ريع ناذ

 | سابعنسالاق اعرمذ ممب قاضو مج_كئوبي اطول ادلسر تءاجاملد | '
 | هرصمالاه لوقو .ةايطماب اعمذ قاضو هموتب انظ ًءاَس
 | هيل ريفصالا ملسو ريلعم»١ لسنا اهلك لييمطرشعأ نشر أبيف اا
 . [2ي ل السو ميلعرما لصور نال ثريا رع ىل هلا هؤتخ امه رح اصلخ
 . [اانن اره | منحجرب اهضلا نيب لاذعة و اتيخرل لمجريمطو نيكس ميلع
 | ركض نم ارللخت اد ل اق مث شبعت كال ريمطملا (خرح جرا أهزمونع

 نيم صل ريم ةعرإا طعم دوعل أل ام مخ اريمد مخييصد ىف ١
 هربغو !دارفاو ةربغو أداطخد الكت هلال وب أطم عوطرملا ةطبصب
 وا نع امس علي زيك نيج بق و : اريل ١ هؤصا اهوا ايده نجح حسن أخو
 هو مخي مملع بيقول تن: زك نوم انصلا نطل أنا ثيرططملا مه
 ىرط نق _ذأنم :ةاوهالام كلل ١ان١ نفر ذ) سوه سا لثع

 | ره ةارق يلع جرخو ًابهجاصو لاملا تيب مجوقد شضخالا نوجد
 | ىلهدتا هتعلمجو عدأشم ]بق معرقو زواجرملازوجو بصنل ا: ىبطا
 . | ىضل] الد ويجوه كيلواركمو أتمل اوبا مهل مجو فيجو « لبي
 منان اارمخ عامب اه ند أد مولاعامل ياه ثولاثرل و بارغالا امب)صنلا
 ىومي ول مدلككا مب مري مال ةماعد كوول دامس لهو نكات

 مز لاقي داك هديبو هديب منالرلا ممطع ميلغ_زوند نكون
 |ليور نامث ولاغلا ىردنجم نل اركذدو صاصتخالد لضط أمل اوه هسنمذ
 .|ميكرملاو وص الربخ- عدم اه نار لع ةلولرلا تشن أف لاس ثرينملا مه
 ناشارمط هريعادو د ميل يذل ةّسأن ىنسلا علت أخ نا باأحباو

 ١ | دا ةينح امس املا ثلاج ؤئملا فلا لوجلاريضرمم و كامملاو
 1 هيلورعس انارل ةرشمملا ليلا نوب ال ذ١ أهوزل عمي ام لع هدوغ اهيح.ا

 | | ميخال ما ثلاشلاو ةاجالا موكل ةرسمحن ١ ننأشلاو هزه جلالو

 | الا للمنزل اذ منارلاو هله ببي الو هيطقطجالو نكبر واق عيأتب
 10 | هزه ]5 هتلمه ١ رهو دارك الرمز لام ريا سسع انا و سانا ايتدام

 1١ | ةئاخر راصناد رت اج اذ اكزعك تزيل ار اصدا رصخ اش هاذا ىحا
 | | ينفي غل ايسااواركذي نأ هرهزفت د متعربملا مظت لع هاله



 ٍةشيراد نأ شدا ريم ريع لع جلا ىكما قم ماشهنب لاق بسن
 سيم عو) ماكنا كاري ا ط كرشنم إلا لق فحم جاهد هيلع ]كنا
 تبصتلاب 0 د ةارؤ لبو ناطيشلاس فص منوك ىلوالو نأشملا

 زعل ىلع دوعت كل تزلق املا مج مذ ع أو ملغ فطبب ال ن أشلاربمكو
 وحضر تدارل اول اوي ةليكلاو) ةلتلل داك ءآوس محلا ةخيصت اا أبلاغأ
 "طبل لد ةربطم جادذاد مارق و داردالا هدود صرتي تااقلطملاو |
 انهو محلا تلّملا زؤودازوالا ةن ١ محذ بلاغا ات لقامل!ريعأم نا

 جرا أبسج) قثارلا اري ربع _ول) هلذا نع رومرشملا عرع نا هينا

 ظن لاذ لاق مث ةزيكد هد دوه لعد ازدالا غصب أهزمداعأخ مرح
 كيلا نحلل عل اركذو ةهالّعلل د مرح مجرب الع امج هداعاف تيه ]

 .تماكأمل ةرثسلا لعدان ابوه و ةرثكلل مجم نيملا طاوهد اغيطل لرسسأ

 مشد ظّملا اذ ئرب ىئعملاو ظمللا ةاعاورامطلا خمصجا اذا تاس عأتا | يسلمج |ستج ناكأمل اهنود أذ قشعلاوهو تلتلا عهد سيلا كَ ارحاد ظ

 مشد لوب نيس انل'ىبد_لا لاق ثارمل' ذي ةداخلىهانه جملا بأ
 !نكو ومما اننع اد مج مع لتس اتعاب الود زد١ تيتسئمم هاهو
 الدال هنا لقبي نم موعد مول ىلع أن لمجد كيلا مكس م مهمو

 ولو ىف لحل بدلا لع مملا_لأق |وطعس ةدضلا غال تن |
 الاقد رداع ءلزتوهد 0 نجار عإجلاب ةأيبلا تازتلا
 ةصلاختنتاذ انجاز »لع مرحمو اةروك ذل تصل اخ مأطعالا نه دجوطد خام

 تبالاقد ىهّن» مود لامن كن ذ طغللا عام مي اهنئمم لع الع
 لعل اذا ىمجارإع عدس لمان اجهز زعل خذ ميلا بجاحلا| |

 هيلا خوجرلا ىحس ناخذ رق ١ ؤحملا ادال ازا لع ميل جلا نحط حلا
 فعضمالا ىلا خرجنا )فول ممل ار عا نب ضحضدد لفذللادانتعاسحأ ٠
 لالا منعش لرضدا دعب لفنلاا ةاعباو زوال بشحلاذ.ضحتربا لاقد أ

 تييرق هلونو اناطيش ضيقت نجراركذ اج رشح هو اك هلق درماد| ٠
 أن جاجا وحل اق مح " طرد تمم مثءا وبسجو ليبسللا ره معودصبلا معاد

 ظ

 باتكذ ءزجترب دوم لاو ئجلا لا منع فاضل دج ]ذللا مجاررخ |

 لسملا سس طنلإا غل جلا وجال الا ةيجوهلارطن بهذ بيايلا | ١
 اريد اهني نيرد اخ هل وووهو كلذ فاك نازملا ث.اجرقو ئحلا لع ١
 .كتمذ رعاتلا نيل باك ذ ,يىلا> نبا ى او اقزرمرل س نحد ش |

 ثالوملا ل! رك ارمل ١ انه ميلا ىلا دحماول (رهت ئيسملا ىلا ظلال! ند عوجرل ٠ مون د



 سجال عالج

 ملوك لا مدد هىكذ مسا عوه ادلاصإ متو هلوسرو هه كتم تنعي سدو ١

 ؛ ًادسحدادز» لصنلا شك اف ميا كك ناك ةلظعوم هء اج .رشونخع |'

 ىتسؤالو بوحلا مدلكأو سيلو لاك تمونوزنعلا بح لع محا مهله جرح داو
 -تبارجزعتس ١ لحلو نوح لالا ظفللارلا مملة رم عوجرلا ةربرحل ره
 م تانحيإخري امدلاص سدو هند ان نسوي ىبو اك هل وووهو نها

 ننحا ماوق (و دحو مح تيرا اخ ملف ذب مج مح هلخربو لمح د نم د ذل محو
 | ث,اتلاو يكن تلاد دعا ديحودارلا مخجل هعب مجرف ها هس
 | هلم رس ثناشلا أم فنخال قيشحلاذ عرعو قرح نابرصهزاشلا

 | مم تأبثاهو فزخلا نإ صا نشك ايكو لصف قو ناالا ابلاغ

 <. [سيلصولا عممط فزحلا:قيتملاربعاماو أسج ركب ملام ىلوا ىّقيتحلا
1 

 |[ترناازخاوونع ىسح أضيا تأ اماو ةرعصلا ولله نس زلا نخاوونع
 1 د وبل كم

 سوك ًامؤبن. مع شيح تأشإالا لع همرؤ هس آب هيلع] ىتساو

 0 لل ناك اذ عرهاظر لا د اذسال يح )ص ذل ! مرع عه اضن ف نمل

 نكزماهرحاريخو نبه نيب ةراشروا نيمط قد ثرحو عش ١«ريمد
 . | مهنتك ثناتلاركزتلا قراشالا يهملافن اج ثنئمزحللد
 ىو سلا مراعنل ثنؤمونحلاو ينو ضر ام ةرجرازهلا5 اخ
 . |اصقلا نيا هيلار انلملاو ركذ ثان اهرب لنا زف قامت هليوقو ذم
 ش اهف نوي سادجا» ةاسالكو ناناجرى فو نلاركوكلا كا أيهو

 ٠ |لتغزاجم مدار نا موتك ةعامجلا لعولاح ثنءاتلاو سكنت
 ١ ذ١ «رطفن ايلا تجاشبت_ عزو انيلععبأشترقبلا نامت
 ل تان أملسلو فصاع حد اه اج مهطبس نبل مجو تي 5000

 تمد و هسارتيه ضمن اك هلق نيب قرملاابإ خس دود

 | تاالضلا مملعتح ا يردد ىره أيون هموقو .ةاااضلا ملع تح

 | واثكاذ لصاتلا ثورح ةٌريكوهد ظنل نيمجرل كلذ دأب بيجاد
 | تحوم هلو غل لرح ناوشو ىرنصمو شكا نجاوملا ةرك عم ئزملاد
 | التيرم لك اند لملو ليفس اظنل ةَشّم ئه رهو ةعاملا ىلا محار
 | تلضلاكولو الا ران سىا "نإ واضلا هيلع تح نم مهنمو لاق مشد

 1 | تاباناكارحاو |يهانمد ناكذ ذاو ىحات اد امولكل اد ؛أتلل تنيخل

 1| | اجزاماو هانعم سبوهاذ ةتباث اهن ل اهكرت ىح ح١ «“اتلا
 1 | ةلقتو ءاترب دال اول حفلا قولد ركنم كقزمل اذ ةيالا_ع ده
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 فكم قيطل بولس ارهو ءاترط ا هأنمم ْح داداضلا مملع قح

 ىبكشلاو ضيرخللاؤ ةدعاق يحلل كهذا بجيال ةكةبترغذأ ٠
 اندم تبايسا هلخر كت شنإ اها نخاللب قمل لامأشم أمةم لكل انا ملا 1

 برضو لحاذ لجد ىل_وسن لكن ليدل رم اجد ىلع قاحولا ةدارإ |
 ةدارا ناشل١ لجرا الاسولحرو ثوسكأ ش تح ؛اكرش هيف احر واشمرسا ٠

 ””وارشضلا نم © هش هيطنب ملاب طغ فرح س ادار أ سنن ال ةداشما عا ٠

 لبق داي دززاوهو أسره عود ىا موبح اخس ألا صرحا مداد |
 اًمم يعلو قرحول لمتد ىطادإ ل عالو ضال ع ابوكي نصرملاهال |

 متون نم باورلا عازنا ص ملكا ؤأه عود ربادلك ولخ هسو بلوت ظ

 * نطلللا دوا نم درذ ىم بماورزالا دارت! ره دق لكو «آملا عائدا ند
 بدرب ازيذ' اقوتع فرحت د ثيحب نا اس ظعا ماو مظعتلا_فملاشللا

 غدا مهرب ىلع مالاس نلو مو ميلع مالاسو ملا بازع منو برحكا

 لمجد كينج |طاد الرجال انني أولعركتلا بالا تانج
 درعاوو ذ ماطع لسد تبنكر شخ كوب نكي ناو أحيريكشلاو مهظعتلا
 -تشفرعي نا عوكم ل فحل من اش طاطنما_ؤمع رتل سساذلا سفك

 ثاذ نال عوحن ال الاد ابجي ال اريّقح اشنطن ىا أشظالا نظن نان
 ا” وانمى هتلخ ةرشروانم_.نلغللال وعش ادإ] يل دب مديد

 ن 2 ]مل بار أسما ٠ تلخّوطن ى هلو هلم نيممرسّيح

 | ةداعس لكس ار رمال تادللل هرمرمكا هنه]بلذ تاوصر و ىإربكا مهل "ره 1

 ليلارللاهال ثررت « ىو ىنينككنمزبلت |
 الاي لثزايل ىاذلايل عابعب كرس١_وننود نأ دعس ىرشم نلا رد لمحو

 72 1 ه دارا ض عملا نددللا دل يلشللا ناميلعدروار ليا رطس ١ |١

 ثا ماشال اذان حاطترلا نورت اببصاجاو لانج نم هزجل هيد |
 ناعد الاياويس أازجا نم نجلكلب ةليللا ميعذ.”ميقح ]بلا
 دش يرجو كيذا تلوين 00 1
 هداشا ؟يرصلع نوجد كله كلاوتك مصخت فرك 2 كناو لهاتلا |

 يال ماك كوني لجمع عي لهر انك ل هات ثم ميلعد نكي |
 الخرف بيرالوعىنلا_قايس ذ تناكننأب رومارصذ اهم عريطرعد | ٠
 ىغان (نتمالاوا كلر |هتسا نيكرشللا رم لحدا ناوونغ طثلاوا جاه تشد |

 : تاكاذا مخل سرق غب جاولا لا كحرعدي انا برحلا بيلاسا

 1| بيزع عطى١ ةو أشنع ضر اصير لشد اللا نم عين_وزركذ انهو عملا |



 ب يوسوس لا - 3

 نالر امضال| بف ب أبسا هلذ رشم ١ اماو ابونط آم امل! :رعاتل ناو
 ضن خ هن هراضحا) يلماابو ةببزعلاو ب |امزلاو ١ ملكتل مام ماثملا

 مطل ا مهد لوسبر لي نحاس نه ]3 وك من ضخ مساب نسي عحاسا

 اوساهرتلب بوتس كذ يطخسلا نذ هاذ وشي رلع ثيحشتن اهادا
 ايساملع ههنا _عرسو) هدد» ةونصرمبوكم مظعلاو حدملا ثم هيام
 | اضاهفو بحلرا اري تن, و 2ن هال مد بالعلال ذهانعم ذل
 | نييعرككز يضل ةراشالاو ًابمامج ,ةرك ع مب ةءاتكارهد ىوزحا 04
 . | نيرا ولخا ذاع اؤوراذ هس لخا ن هو ا سح ماسلا :ره3ذ. عراضحاب
 | ةى أشابإل ئثما ازمة بول ريو حن مهاسلاةو اكد ضي مدللو منو دره
 0 لقال ذ قوش لحبل او برلا ذ ملاحان أبل و عنا نال طصت يالا ناهد سمملا

 ا رك بررلاو هريئخرصتملاد كيلواو كي دونه نال د ارهوم
 دارااذام الوسر هما ثعن_ نا! نها مكطارك ني ىزاا انها نألمكلا)
 نصتملو بحاووملالا أيرلا متومللا زغامو اتت إومكو كاشه انام ه١
 - ضو درج ل١ اب اه ذ هيف برو ب اكل ١ علا خو تعسمبلاب هرعطمت
 ىنخ ايلجا ام مرمي درب اع نم نجر: اعملك ف اصو أب ,يلار أشرك 3 ىحد
 0 ةيلوصوملاد» ثمين! مه تايلداد مب اهورهلع يلوا
 زكا, 3ننث تالذرتئلو) هل ةناهاوا هيلع ارتس أما هرهما صانع

 | فارس رلاولل اق ىزااووتع لقوا لش م نجررصا ةلوصوم اهوحخم
 | |ولا5 نزلا طارت موملا ةدارال نوكي رو أهي خوه لول ١تدو ارو اي
 ادا ألبس مهند هن أنيناو دهاح تي ناو يالا اوماشسم ام هه١ أشد
 ابركت لوخراصتخرللو عمجابوخريم_ؤداع نع غوربكتس ليزا ١
 | ءامسا درعرل ذار كارا مهيف ا الاق امم دس هر ىسوحاوذا ني لاك
 ظ تالذ رمح اووي ىل ملك ارسا ىب انال موملل سبل و لاطل نيكل اهيا
 03, ىضضحوا ئه ذو ١ سد اخ دود ىلا هر أشؤلل مذللاو ثلزل أنو
 ا نأطلس ميلع عربي رسل ىدابع باو أضملا مظحنا و قنرطرصخا اهنىكد | اد تاودان عون ابل ترقد ةّيحاملافيرتسلو ازابعما ممبقح

 | شعو سابع رنا رلاق اكتسبها ذ « امغصالا ى!نمكلا هذ رمل ضرب الد
 | لكماذ هبزدزكوا وما درع بزعل اخ نسي للان سلخ ىنعريربلا وصمم د
 | لاح ساره 5 لزق ره لهصلا فيرشن د داون ذ كفل نعل كس
 | | تقدرو صاحو فواتنلا طاغ دوم اضيلأ مب اج تنعلاو نصل هها
 2| 1 / تمازااإوهو هلو سانا ةراشالو طع ركن ماا هردحا رب ىجا تللذ
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 لاخي وعلا اذاشلا اهب ةطاحمو ابهرت مربع ةسرتم| ٠

 دمالسوهلق | ةاش_ورق هتف هسافرهد ضجد لور نك هيلع | ١
 ضمجنرع هز نا ف اتكو. جاحوبا ةاّيلا يش كح نيصلارحاولاهض١|

 | هولكو ىنح هدددو اتم ىه اذإ_لرطح اموهو كرلاشلا نكت سا|
 ى اطمنرصملا ةداذال لهدلارسا ذب ثازملا فرشحرصحلا ضم أذ ةدرحما |

 /”قاذ مثو سرصحلا ة داخل أههف حا ضر نعئشتسدر ىلو» تلملا|

 13 اهم معيركدا مسول !لصجاداو ندا ربح ,ءارلع يكشلا تح ها صارلع |
 شا زجلاب ىاذ مظقملاد منخل رم هذام نأشلا ينط نم هيزف هربخ|
 ىرذا تعا اماظهتو امزضترصدلا نين نجلا نرتب ىلواموحىلع | ٠
 أما رثول لاوجلا تجدر هذ نينتره مسالل نكذ اذا سيكشلا و تدر شملاب قلعت | ١

 اد أذ سكملابوا ةفرعج و انهو ةركن كوالادا ثيتركت وا تيتخرعم انوكي نأ

 مل تيمنا ني نال طرص محملا طرصلا'انرهاىنع مك أ طضااوا مهلا ةسأ | ١
 تييو هند لوامح_رصل اللا ررلا ههالا ثيررلا ا اصلع هسا نبع |

 ملي ىلا تائيلاون سو تانيا مثد للا تلعرتلو أيش ةئملا|
 لاو ايلاف لواهربعمداشداذ نيتك ان اكناد تلوم ا بابس) بأبشام
  ىزاامسىماتماس | دوبهم رثوكىلع ءاند فيلرخم اوه بس أملا ناكذ
 أذن كداب اهلج ل غرو بعصر اهل مج مث فعن نوم ةلخ

 ملانو هيلونطلا 'واشلادو بيطنل١لوالا فعضلاب دارحا هاذ ةبيشو | ٠
 ى رن ان! نشاهد ض ىلا ءليق ف بجانب ا لاو ةخزميلملا |
 ط اتلاف حاورلا 'سريو قرن! صرارعم مالاعالا زيد ظل ةداعا|

 اهلي اعاريضلا رص ولو ىاوظام ابهذ نسجل سس دال ةشيبم_ةئاتكلا|

 لارمعمل وع ليو رمل بجو ل نكي ملا ذاك متيمصو صخر ابتعاد مرتع مل
 ممل عهدا ارسم رسملا عه ةداخ لات لق رغد أ|مسسلا مقعلا لقد رهاظلا | ١
 مك ىلصلةاذبل د كدالاربغاح شلال د لوالاوه اد رسلا لرسم [ ١

 اةقرحد مذ (هلاو .ةركت لوا اذ اكفناو. نير سيمر سس بلي نول ميال غل سو
 نرعف وم الوسر وعزم دال ردو دمول العدل لو هوو اشهاف | |

 مهفتسح طارص لا زجاج جازي ؤ.حابصملا حابضم ابره لوسرلا
 حاشلاو 2ةرعجل والا ناك ناو لبجسلا خ١ ليس م مملعام س'ظارحأ|

 ىلع نيف مونت ةرأتف ةغارتج رية ضقوتب لب لود قاضيا ركن |
 | هدروأسم ةعاسرتع |ىشمل أد ةبودرجلا مسمن ةعاسلا مقمت موبدوحمس اتا
 ل ا

 ا

 | لص ره ولا ومب رلع مداح ابلاغ لوااره فاشل اد ثيتثرحم ان اك



 0 ننورو كرجل يوه تيتا نمل اد اترك مهلع ل نمت انا باركلا لها
 ١ ميج _ورملاب دارا ىرشخم زل لك رف ب أنك لثن ارسسا ىنب
 ْ هرم ون مران .داشر» ىرهد معيارشلاو تازهجلاو نسل: هأثا اه
 هرلرس مهمل ل 2 هلك رع تارتمل ؛!رنه سم أن لل ايرصرتل ووزع داتا ىلع
 . | رعد حارتا» سورع ةتريرلا «أبم خللا ل اك آب ض اسرعأنارق
 اهن ةريثكتاياب ةضّتنم اهناذ ةرضرزغ نعاتن» نه ادارهاظلا
 | فاشلاو هاتقرسم ام أاذ تاسحاما الا هد أحال زجل هه كوالا متل ذا
 | رات اّملاى ارشقنل ان سفنلا ن١ باومل١ اهاشلاد لمعلا لوط ناث لوالاسع

 | امنيح نشل ىلع_ له ةياق ىحلاب حلا يالارب اس١ نكو دل وشمل
 ةءاثلاو مدا لوط ناذ ةلئوطج :ره تأمل [تسلخ اند ناق م سيل ١

 توهؤب ب أنكلا ه انيناتس لاذ باتكلا تارلا اثلنثد غن نكو نلد

 ٠ تالا ملا ذ_ اسبر ليخمالد ميرؤملا اه اشلاو تارملا لوال ناخذ عن

 1 لاتةمزرملا نطل رع كانوناسي هل ١ لرالا إو هلا ءاّمسلا غزا اوهد
 |١١ اهنخ اترك مهد لوموه امهف اهانما ناف ريبكه فو اتقلق هيض
 | لضوذركتؤ مح حصلاو اهيصامهنسب املأّصي ند كلاشلا مشا ذا

 .امالعهاندزس مجاما مشان امر اودادزبل موف للا عوق ديو هلضف
  غاش نأخذ ىئني الرظلا ناو اثلغالا مهمل عيشي امو بازعلا وؤم

 || | تاقزم'اتلارتع عهذ نيىتم_ط اتسناذال واو كوالتعأسهذ
 .(| | انكو ةركتل اكمل ذ هوكي ةكنيحت روب ناك ىتيللل ناسحالا طي مول ١
 1| | كلوش وا نمل اها اه لا د أقرسعلا مي فرانك ىملاو سننلا مي

 1| لج لوا رثع اهي ناشلا هد شال لخلايا ١ نكد ثيرحلا لين ام
 ازكو هينظ برشا م ككاو رك أ موه زم نظرك ذا |ىطق هنيغ وش
 . تيب ىذا اوهو وكنا حاصلا أمنه دارملا بوكي نها نم هامو) رلصلا ريا
 ! ا فركب ساهيل منا هب ابتساو تنيحجقؤزلا

 . | | عضألاداو ةبالازيرهت وتلا لووول لب سساتعلا قيلت يالا انوا
 ظ .[لاكا ةرانكو موصونم الزلاح مرحو ١ ملصل! ره أم موجز ١ أم ال سذس
 ْ ا هتعلؤسملا لاتشل ان دارملا نذل كلش ذاب لوا نيعابمذ ف اشلا,سبد
 / ب رنا ةريطا هرج نيإشا مراسم ىبرصخلل نبا ميسم قر حقد انما ل ل١

 , !|, | ىهو يااماو هثيعب علاذ از كاتتل' نسج ئاشن ايدارملاو 2:7 لون
 1| طا الرهركت١ بحاب ئماب اب ىبطلا اهتعب اجارقف ملا املا غو ن١
  |[تردباجس ء لو ى هله أمذ براركخسركت ليل دكازرما

 اسيل“ طظ»

 | يلا
 | ا ١
|| َ 
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 خطأ هب زنت ذ بانطو هبجوو للا ببرود تاومشا|
 اهم ملاذ رقو سيمركتملا يضخ الانا عدعاتملا طرشو ميلا لولا بسلم
 مد كك لريوكنه موك ةداترح ارك نب دارملا اد١ ده داك ح١. تسدلل)

 ملوا نحال لع أ ذوطحم ايف نح.١ نوكي داب لص نأ مغيب نيم ولكو١ دحام |
 سمقدو دحاو ملكتم رم أذوكت ناو متماو غرس انتورهاظ قلعت مب 5

 نركج داو لك اسل ١ لوق نعركمم أمه لواه نذل لأتّملا ميا دارا

 ؟[سلا لاذ نم مسجلا د د) )د00 قا #عأ ميلسو هيلع سا ىلس جرتملا مهلك
 فلام مت لو عرذم أم اذ_رضرالا شك ذ هدارتلا ب مّثو ثيرح ضرالاو
 نيطرا# عيجركذ هيدا اذملو نونراوهد اءحجلتشل تارممل
 م” نانو ملا ةخيصن ران تيركزذ ءامسلا امو يلثم_صرالاهوواق
 لد نات ارارس ١ خ.هتحكمو١ ام”لحلا ثار نم قملن'“ تكتم دااردالا رعرصب

 ةرمطحلا تحس لع تلارلا مل محيصل_ؤ) درعلا ندر١ ثحرا) لصاحلاو

 مسن ميلك ىلع أب اكس ميج ىا تناوهسلا أه هد ميسوم ةرثاكلاو |
 تم [ىمسل ١ ت سيلاس لاق درع رجلا رلع ةدحاو لك وا ترمس امل
 احا و ةبئىش انك نع بزعل راع ات دارملا ذا ههاالا بنار ظرزلاو

 فاق دارتالا ةخيبصب ىلا ةرجلا نيرا ثييحو تااومسلا م قدحاف | ٠
 ضو ركذ زو امىا ضرالا يب فس دا ؟امسلا ف نم ميه ذرب ةايسلا |

 تحمج ةرجلا قأيس ْغتركذ ثيل ةدزعمو ةعرجب ادرك ذ جلا كلذ

 تا هم هرثعو احيا ل م) جرخا تادرت)بازعلا ق أيس ذاوا

 نلا نيعرت ىلن لكو ةرمجرىن» حابرلا نم ةدازتعلا وش لكلا سمك
 آند اهترلو اهليد الج: يلا ثيرطذ نان اقفل ١
 انلل» تاسملاو تادضلاة ةرجرل) حاند هنا نيز ته ذركذو ع

 ثم اثني أيتروسردكي ام اهلب اتم م اهلريثر» حيد اهم تجاهاذاد
 اهاو احاند ةرجرلا تن اكذ تاللاو ذم نيل ةغيطل ميد اهرب |

 نع جرحي و مادالو احل ظراسحالو ىحلو رجو ماذأات بانعلا |

 كو ةبيط جيرب م« نيرجو ضو ةروس : اذ همّْو قعاتلا نه

 ادارفو كونمحو هلداكسو اوركمو وحب ول و ةنسا ليوحيالد 'ءزب املا |
 ةسوسلا داق ايقولاتخاب و ميرل) ةدحوب لصحي اما كل انه ةرجرلا مام
 عاسرا ابهلع تءلتخا اذار ىحاو هحو_دارم ةرحلو حس لانيرشال |

 عملا اراهركأ) نحلو ةرحاو حير كانه بولطملا» كوالا ببس ناك | .

 | ةيئحي ىن برو نصاع جيدا اج لزق ذ لب امل اىهورطنل نيرو
(١ 



 جيلا كسي ءاني نا زق ةرجاضي هه لعد بيطلاب اهرب
 بازع يلا وكس ادال ةرعاجبل العث. طريثمملا نبا لاو ىكاعرم نللظيف
 1 ١لودد تااملاظلا جو موسما دازد | كلا ذيرهو غسل بادعصارلع عرشمو

 فرش ليت !لوعشتت الو هموق لل لطابلا بسم حجو نما ليبسم
 | ةدرعتم ةحسه]طابلاقرطو مرحاو ول قرط نزل هليبس نع مب

 . | اهامهلب تملا زج نط تلزم سومو لطابلا قرط لؤنمب ت |للظخلاد

2 

 . ]مق ذ هدرخل دانك ءايلود مجد ةييئمئملا ىلو دحفانمل د | اي
 !انايلوا اوزعك نيزلاد نوبل لا تاارلظلا اممجرتعر اوما تينا لو هسا | 3

 ..|افإل ةنلتخ ند انملل نول ةدزممد ةجرجج تققو ةزجلاو ثفو ثيحأ 6, هس + | داتا دازتا ثان نمو تارا اادزمام ميئجرعي توعاطلا | 40ج
 كدنعرانلاو رجب جليل هالو قدحاو ةداجر اثم او ابحت ىسخل
 يبن ىصملا ميلع بلغ ممل هدنإ صيلا مجد ممسأ !دازقا ثاإذ رخو
 تولمإب ممل "ولمس نالو رتخد اجلا ل سمسم متاذ ىصيلا فولي دزدأذ
 ل]قاتحروهو ناوكلو ناولالا صبلا_زولصتمو غدحاو مميمحشد
 فرصلادازتا ثنيذ رهو هفلعتم ملا أممملك خر اشات هزلدخم
 رركخو منج و رصالد نيضابش رماد اف رثف د. ثيفحأشملا مجد
 فيتالا_يدنعزلا لاق :قودصلا هلقد ةداملا ل .اسنشلا ةك
 لاا ام واو ةعاج تضمممرلاظ قاهر أب_ركما اذا لجرلا انا
 .|[فقدصلا ماو ةثرعم ضرشكأبرل (كبسم لاو ةرجد متع افشل عملا
 هدم نذل اعوتجالا متن مل بارلالا كاذ :رجو قزم لإ ضب مزعاذ
 مججاند ةينشنم ادود (دارأب برن اد قرش ارجج تابخ ردد اظن )بن
 فيصلا قرشملا» اتعاذ انش ثيحو ةمهل اطاشعاف ادا ثمحخ
 لاصخؤل ذ ملاطملا ديما نابت ع اذامجثبحو أميضحو اتشلااد
 , | ةروس وك يدمقو اع معو لكصاصتخا هجواماو .شل)إ ضد نم
 ] مناخ نجودزملا قايس ةروسل اق أيس ند ةرشتلاب درج_-رعنا ١

 ملاح سرك ذ مشد ممل او قلذملا مهد داجيالاخؤنالو اركذ ماعم
 | هد هلواساأمد قالعاناكام تاما جون مه سل اهلا

 م" ملظلاو كيدحل اخد مك" ضنالاو «امملل جحا مش شمله ينل ١ 0| ث د ٠ ١
 نتيفلكملا يق مد ثييحابرا ١3 بوبحلا اميه 3 لطنزا# اص جدانملا ند
 جل رهئاىعزد مه بزعلا و قرشملا عزي مك اداجلادرلم 7 امهد
 ًامجو مروسلا هذ برعملاو قرشمللا ةرشن ىحازرلذ بزعل 5



 مروس لو تورمدامل أنا برأاملاو قراشلا برب مشا١ دلخ هلق

 د سو ثيح 82م أد ةرظحا او ةمرتملا عبس لع تل كولا تاذاصلا

 البلت 2ك دلما ةفمع زؤد راربا لبق نينه دال فص ذأ هرمخرايلا
 د مجرب نيم خلد اوهورأد مهجر وز خلد زف اشلا ناب هنجود بععارلا هركذ |
 لبق ةةمصلا د ةوخل لش بسنل) اجو حالا خو ثيحود كوالا[

 ةوخا ثوثم ملا اا ادق ارصلا خ يلع درواو مريعو سراج نبا لاق تاوخا

 ةدكداق مناوخل تويبوا تمر !وخحر . نكي 31 نورت !ىحاوا بنل ىو
 مثواه مح يشرك ثمارتلا ذل مجللاو دارقالا لأب انك شضنحالا وسل وب نيا

 هو تامضابلا ره هرثكاو امج هش مثو ام درعهو |درعم نارملا ذا
 فاحاوي مل عمست ل ىكولسلا مل دجاودل مج ندملا كرذ ىنخارم ةلشما| ٠

 توع هى نإومل !ليشد هكر يضبربقد نئارضد مجلبق ىرأصنلا

 فلرث كر يشد عرحاو نأشنالا نيصاعا هىحجرأضغالا هل نحاول ىرمملا

 بيرارمه مج ار ره مطل أد نلاقو من اهرحاو مالزإلا فانشاو
 هروص مر وصلا نطس مج اطسا ليقو ةهروطس١ عيحاو سطأسا

 نوط اق مج ناي درت عمج دارا عج_دارد داوصالا لحال يقود
 ثااثامنلو نازهالا قدحات :ىبصد ىئشمو عج ةضلاا ةرسيلو ىتص مع

 و يو احممحا ولا نيل باتكذ ميول اخ نرب ؛ملاق تارسلا دمتي م
 ف"فاذملا هَّرِعو هّضِع عجب نعو نيضع روثش مجارتش ايواح
 ركرا متلي ارامل ظحي مجاظاتيا ريتو تارأك أبمح رأت ىئّسم مح

 مكس مسلاب آم ١ مكليللا انا نايصخو ىضك نايس همج رش
 ه ءاسنم هيصيص مج | يصلا رقرتك هؤنالبقد هزت لا لبقد
 باتا بيبزع عج بيبازع مظلات رورخ هىجرورملا ىسانم اهمجأ

 ىلا لبقد مرتك لا لبقد انتتك ىلا لقد امكىلا مجال الا ترن معأ
 كلاب تن مح اش اثيلا ججيشم مح جأ شحال هلود غني ةوفرت مع قالا

 ممانوعهدادزلا ىنكلا!نكو ةضاخعج ىاملا شع مجد أشعل ١

 دج ل سابا تيتشو ىتش مجتأنشا نوانزرلبقو نان بقد
 غتأت ليلكأ لج لبا ليقو لوغ )ثه لود هدحاو لبق و هل | ٠

 تفثمولاتو يدم درملا ظاشلا اله تلو عملا ظااملاو ره هازملا ةنسبلا| ْ

 نمو ميكن باتكلا ل نشضخال مرك ذ امج يوطاخريج مو عانرو
 ىه هريغو لعزر» لاك تاهباشتمىحاو اجت هلق غنا نافصلا
 تاخ ممولك خسظن ملنسبل و موللاو ئلا هذ اهرب وك نع تلو يعم |
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 1 1١ ١ هت داو راغ نرتشوا أزخنل رع طيز لوزا من ليا

 مط ١زهو متكرد سيو ملل او ثلا ميلع : ]خرم نم مه نو

 دامركلا_ل اكد ماللاو نلالاريج م كلذ ًاهف لج اه !قحلا ومد ره

 ٠ خيو أوك ع مدنا نال نخ داوم انك عش ل ةيركذمل ياي
 . | ةلماتم وسم ب ع ما

 1 "ا ! نوح اع درت لك 00 ان
 | ى١ ملت اهدا كبلع تجرح جن منس لك ىشضتسا وا م« أيث اوشختساو
 0. 0 لس صح اجا ختم

 | 5 ناتو اهو مضْرَت مرحاو لك_وا عش دالوا نعضربر تايلاولاو
 نا ضو لجأ زع ميله مكمل دارنا م درعا محل! توبي عشت وع

 ْ مل اصلا اولينو |ىمما تي نا ارم و تمر! نع ميما مس عجو مراح

 ْ أمضرحن نيه ليدل جاتسف ثارمال لق قأنو تتانحمل ن١

 ا مضتملركو جزمملا ممت_وضتقيال نا بلاشلاذ درغملاب مهلا لباسم أماو

 ١ | هجزكلع يملا نيكس عامط ميد .ةىقيطي ثيذإ'رلعو مارق اك
 ةجرإب وق ايل م تأنصحلا ةدوهري ني يل ١و نيكسح ماعط مود لكل
 م كلذ لودو لك يعزم ) يلج اج مه دلجلذ ة؟نس
 | تؤللا كلذ ع هنغ تساد فدازنلا ا ني اطلا غةدعاق

 | ىف هنمولاعا ةيشتلا ادا كاشنالو ًامخسب قرثعي ىوعلا داكول ةيشنلل د
 ْ هه هسبب يعل هيشضح ةرجش مرق نم ةذوخ ماجا فؤملا يش

 تاومد يلو صنوف و :5د اهب ىإ أةوحتق ان نم فؤملاو هياككاب
 «ىس ند اخيو مهد ونخيد لق ذر اًضدساب ةيشنملا تصخ كال نإو
 اناكندو هن ١ لظع م ابكت ةيشنخلا أد اشحا امهيسب قرفو باسملا

 ٍ وها فزمملا ناكاناو تن اذملا فحص رم توك فؤملا و أموت ىشاذملا

 1 عي لت اهبل اتت ذ.ءايلاو نيشل او ءانحلا ها راو انام

 | ةريواناد ب اشلا ىظغامل سيخ سيركلا بسلا خشوع ةملنملا
 | هدابجةرهس خيا ا هس يدش نع اتت هجن_رخؤ ابلاغ ةيشنملا
 ا رك لما فصو زورا أ ةقيطل هلم مقرف ام م«د نؤاخياماد ءالما

 ُذ اظن اكو مم انآيبل فول مهعربع مهملخ اشو مك خالد

 ١ ةلطهالع دليلا ةقونلاب هدرا ا افمض اك جدو نيب مي ١ | دارس

 1 ما سيرحل نيب



 هوكي ادار[ ص١ ئضلا نأد نضلاو لذعلا ند ىركسمللا هقرذو صرح عم

 ثالزيخم ليا وراس تينضوهلاّميازم)ل و ت أرحل ا لذلاو ىرزومل أد
 انجرح < يس تنهو ١١١ به اول نول هنملأد اه هيشا ميداعلاب محلا

 لقي لو نينضب بيطلارلعوه اهو اك لاقانحلو ميد أملا هول ركدم

 لو ليلا ةاهوقو بلغا لوالل و قنرطلاو ليببسملا ثللذ رهو ل بخس ٠
 هملخت 3 اضاو) فصوب أنزيم الا نشحلا مدار, لل رطلا مسا داك |

 ليبسلا بع ارلالاقو مقسمه ب رط لو قار لا ى دم ملوك,

 ماو و ءاح درو نحل تامزالا »فاعمل غلواشلاو تايعالاو نهارا »ا
 قلو مرحب ند جول, جد مدد رصبق_لعا اجو سرب لخمب ءاج:رملد
 كاوها مب دارملا هاذ عممارجا) ثلبر «احاماو أتداهاتا هدد ارحإ_دذاك

 لسع ربع دإ و لها شبلاكلجاول ن ل مهلجا ءاجا نكو يهاشملا ةم ارمل ١
 .اهاك اب هلاننج هلق او امس قطار و توملا ضح ملضغ روضحلاب
 + «ررهرهأش موهو بازملا لوال نال ىحلاب كاش ١و هدوريعر هَ

 ل5 يلا "ولطم سرصخح اونو ةلوبرس_«بن أيا تغعارلابكاقو تملا
 لماونم ثللذ هرهو ىو اتا و_ّد١ هرطوىلع ؛(لا ل يب مرق الهو

 ناملاو يأ مهن درما دع بيورحلا ل دارمالا ءاج ام ثلا بلعإرلا لأق
 مرر اذوقس اد قس كراذ .رعو ارم بالعلا-رهر] يم دىحي هوركملا ل
 هأشلاو أدزرش مهر يضأسوونع ةنجلا بارش غيرك حاز و هيف ةفلكل امل

 برئدو رام يحسم ءاه مها نيقس الع أيليدلا ءاه غرركذلا نوملو ةنلك هيام
 تاكل لوالاذ لصخو لع تلايذ + رهو برشم اممبطع ناروسلاد |

 ماشإ# واخ نال اشي ديا تلمعام ءاشي اهمل تبول عوني ةدامزم دارتما عف|
 منعا كابر له ثركؤحم هواع اه اخملاو دارتمأد عقرالاةراشلاو
 تمتمعقد ناك واه ١ ابدل م« انله رك د اجب كابر لغد يكل يشلا

 ماوقشلوال ابريعازب)» تبع ّءؤط طا بوروئبإه بول ىنمد و ؟ىطن نفع
 ةرع اهب ن أت لا 1) أهملع غرب |شملا دوصتملا هداك شرح تاحلاصها!ولمعو
 لة ماوعراس_زحم. ناكثيحر لل اولض اد: ليف ون اشلامو عرس وا |

 تاك شرح نولعا ةاكلل هتيذلاو بلوتو تاريح اومبتسااذ | .
 ودوم ١ ثلا ذ خنجو ت١ لق بؤ اهم ةهربم يعاد, هدف اي وتل

 لاشالو تيبلاعارت لها نطو افاشلا ذواخي ثمل هضاح لدالاذ | .
 سان هيهشلاّسراو هللا لحل ايد اههثبلو ابموزلا هسلادج |

 ١ لاش لوالات لاو ءاج ثللذ نثي_رصخاولم» تلوببم أف ىلا قدوظلا | '



 كلارك عم هلو ذ لوار) ليتتسا اإل يزول ١ اهم ميسي كوولملا
 أذامز هيفرسلحي كرثبزا رسلجلا ف اوعيشمت فولاثع مل لافذال يدرللا ةءاشنإلل

 مك لك١ هلت أستجا لوو لاكلاو ماعلا تالين: سر اريسب
 لاككلاد )صال ناصمن كاذال ماتا لبست قيمت يكبلع ممتد متيد

 ثان لَو ن اكأ نولو لصال مات سجن, طراوملا داصتف تل ازال
 زئذ اينو ملعر درعلا نم مارّملا نأف ههأت حا دلماك ةرشع

 ال لكد همني لوصحي سعشم مق و أه افص غسرمتن ل امتحا
 فصرملا اس١ عامتجالل مسال اكل ١ ىركسعلا ل3 تنل ند عش
 ا (أم ةئاتلالاتيانحلد فوصولا مب مكدي_عنل) جتا مسا ماضلاو م

 | ةورمو هعايجان ىلا هل اه تريلا تولوسسو هلاك لايالو تيبل ١
 ايو امس جوهري اود ونعمل اد اكتب »ب قمل لاق :أتبالاو ؛ اطعالا

 | ى وا ءأتيبالا تاوهو ها ب انك ولا. نع اعني قرد أمن ىل
 "| لواطعا لىمت عواطمرل اطعالا نال داوعنم تان ا طف طعالا نم

 / | تزخلة غانا لامي الاد تبتاف واحد أتياه غلاسنالف تنوطمد
 داطمالئزلل رم هلومنم تأ ذ ىعط) عواطم هل_ع نلال عل اذ

 . افوقوم ناكل عانل إلف نارلعل ريف مظش اف هّتعطق لومت كانا مل
 ٠ مطتنما اف متمطت مصيا نول د لوما تبث ام هدلول لحلا ليقع

 | اهو) بخاف هّتس رصرءوجراف كلذ هل عواطمال أمد عن لد

 | 111 هلاضا عنهن لمسنا افالو لشن اذ تلق او برض١
 لامضا اه ةنسج )ع انلاو لحلف لوما اه) تسب لعانلا امم تيردص
 تمركفترقو_ل اق اطعال اع جوا اتيبالذ املعواطمال ىلا
 سمر( دق اك لاق. غارع اذ ترجو ادارملا نحن عطا وفة
 دلل دورا نكو قمل سال هاطجال مظع رن نالملا هال (شش
 | كلقو هن اشو نإرتلا لغبل_”داشملا ضاسبس كانت ءاشي مم
 ىلا اميرق متع رم نقولا ق ددروم مدر شوكلا كانبطعا ن١
 . |لقشو برق نع ملتي ما) اطعالاب هرثريخش نجلا غبزحلا ل ن أشم
 | * اطعورركت نم هذال ضر كبر كيطحانكو مطعؤه امرا

 | فر ءافشاب اشارت موه م وظل لك تي ابا ىلا ةداي نلاد
 , ١ [تحل(طعا انكد هنهامجاخلا «اضق هجن لاتعتشالا 2,شوكذ انبظن
 ١ | اهلا ]وطح ىح تادوجرلارادعاب كالذ ثو صحرركتد مقلخ
 .(| |كعررالا# عراف مركز اهنىطج اناو اس لوق رع تفوتوم



 5 كيلا اوئتاد ةدلاصلا اوه انك ؟تينامأب تإلعلا ىف ةكرصلا مفد صخ
 بماتكلا نصو خيركذ مضوم لكو لاك 5 اكنرلا ءاتمدو ةدلصلا ءأقاو

 ثذ رمد لوم دس باك مذاب هاشتتدو لوقت هنح نركب لاا قوا 11 ل أّمدرلد !وتود نزل اونوا هيدرك ذ مضوم لك ره لب ؛ىنم انت
 هضى لا لوملا ل ةمنسلا لايت ١ىلائلا لهارلا لاك ماعلات ةنسلا|
 أخيرا هيام ماملاو ةءاسلاب بزل رعرمج زول بيزجلاب ةشملا
 تين يضل ةدنس نا ديرك مدر طق برد عسل
 واف قاعات ةنسسلاب هنمىتشتسملا نو ماملاد شتا رهربع
 اولا ناك ذا لاؤسلل أتداطم بوك ادا باوملا | صالا بساوملاو

 ناك طعأ بميت لاوسلا هينقشي امع بولا لرمي لوو اجوتم
 لقؤ مكحلا فوراسالا لككاكسلا١ ةرمسو كل نك ابوك ادا لا سلا قج ره

 دلهالارع كنولاس ام هلو هعدرعاه لانهم كلذ لاط ءانششالا ٠
 لش اتيقد و مب مل لزاما :رعارلءاس حلاو سانا تضاعف لق أ
 سئ لازيرل م ارؤن ىلتم يحال لقول لق ديدزتي حطت |
 لاؤسلايشالانا لعاب مب كلذ كح ناب لوسجأذ ارب امدوجن قح
 انف )سرتساو موس امد ىكاكسلا لاق ةعإاولاسامزل تانؤارع
 هاو ةئيمجلا نو اقدرلع ملطي ىض لرسيل معال لاق ايارإل مدلك ذل
 باملا لصحامرنج ع مهو لاوسلانا مهتبا مب ورش تيل لوقاد |
 بالا ظفاد اذ أجولعيل عللذ تجر مقواغا بوطدابل رم خاملااعو | |
 لعزيلد تيكحلا نايسب باوملاو هولاق الز محمر اك كرز لمتحما |

 بولا ذي ]صاللذا كلذ لا دشن ةنيرقو هانلك زل لاوحا» عيجتت

 داشساب جرب لذ ليل درلا اتم لص درع جيزحلاو لاؤسلا رن اطملا
 ًانلقامردؤد ام جروب هورك ذامع مقود الا لاؤسلا نا عرعدلو تما
 ملرسسا لوسداب اولاق مما ادضلب لاق ًةيلاعلا ىلا رع بر جن ١ جراف
 م60 غ حرص الج اها عاب اسم سال زناف يله تئلخ |

 ثيدوذ نظيالو ةشيحلا ةبهجنرم هتيشيكاىعا) هذ :قحرع الاس | ٠
 ىلع ملطن ام وسبا مثما العر نغاو أمؤ اقدا مهنيا ٌمباصلاب | |

 “ياوطني زل ىجلا داحا هلع ملطار لوو لويس ةشبهلا رف اكد
 فيكتريتعت صا هعمل طاكول از هربكب برعل نم اناهذادظ ٠ |١

 اهلك احبكك نمت هاب انك تنصت و ميلع ين دال دس اذاهشكاد | .

 | نصل رج دقو لاؤسلا د هيلا اجلا لاؤسلإ نم معا باول



 ظ ا امسلاىلا وص زا راسو هيلع هددا لص مس لوس منع هني اللا تل داب
 .جزلاهأتاو ده اثملاد توكلملا بياع نع متوحام لعو انايعاهأرد

 د تعور اج نا خشم ل هورك ذامع مقو ام لاوسلا ناكولو املا رع
 ايكلملا نم |هريعو رجلا رع هولاس الل تللذ مقو اك مم أمه ىلال صيد ايزل
 | برامو لاك ثرح عوعزحل ىتوم بارج مستقلا انرو مييعصلال اشملا مسخ
 سهاجلا عل ائس ام نول أمرس امه رالاو تاويسلا بر لات نيملاعلا
 شحال نا) ؟اطخ اك ىرابلا_اوحذ لاؤسلا انه ناك النو ىشبملاو١
 0 سر 'ثصرلا نسب باوصلا» باوجلا لا لسع مت اذ ع)ررت الورك نق مل
 | تلات لاؤسلل هّعن أطم مترع نم وعزت سجن !ىبحطلو ميكرجه للا
 |[ىتوم ب احاذ لاؤسإا وب أطد ىل_ىزنبلا مي اوجيكا ةنومعسشرلا ملوح

 مور نع مثو نيم أعل اطن١ عرمنتمملا نيلوال يك ايا برو كدر

 اريكسالا خ نوجزو دان اظواغا١ اتسض لوم ةذاخد ناكذاد أاض روع

 | تواقش مثكادا هلو ثلاشلا ةظلخا اونطنتي م_عاصفاد ألذ مب
 | ترك ل كو ابن كيده ىلا هلؤق باول ل ةدايزلا لاشمو
 ؟ اكوا اصع مح سوه هت علا ةربلا تارلط رم كرت ام بارجت
 تحاوملا ةيدارن كاني نالت امو باوجف ىف لعاب رشهاد ابهلع
 ظ نيركاعاه لظنخ أم اتصابخ مجرب لقد هدب اطنخ 11١ نلمس ا

 || | درقكو اهتدامب جامتبزلا ل أمبظ) باوللا ف داز ودمت باوجتم
 1 | ىلا .لوفمتم ضتعنلا لا شهد لك اسملا طزرغ د زل ابن ظ اوم ىلع
 || | ان هرع اتي تن ١ باوجط ىنض ءاتلا ممل نبا يال دوك امل
 ||| لررشلا نالكرشنغ لا لاق عارتخالا نو دل درت هلا نغم اجا هل دمد ١

 (/ |١ لالاوسرنالع هيمبنتلل عركذ كوطشا عازتخلال دو ةرشسل اداكما
 | لوا عتخااذ رت اهكا زف رقو عازتخلالا نسما لد دشملا عرتعلاقد
 تلعتلا رص ]ذ اسلا هراكأ ذاااص) بولا رهل سجن لق ك بسبس»

 عاصدال بحاصلا5 (هبرجل رم حورلا لق حولا نع كلنول اسمو ينك
 ىلع كارتشاماد لاعب حورلا د اكذا اظيلخنو اريرجمن دوبملا ل اسامنا
 ْ ركك للملا نهزنصد ضل كهو لبرجوىسع دادارعلاد اناس عود

 ١ ١ | بؤلله اخ وهرسا اولا معاج يمص ى اش هرلاسي ادا دوبهل) لصتخ
  |[بالبوص لم علق مهريك مي درن ارك لاح ازهاداكو الم

 . [لاق قون تنا0كانك قع هتخو ابوكرل لائسإلا_رشن هذ دأ جن انا
 ىلع مذخلاد ترق انكو مهاؤس ذر تناوش مب رج لن اف فسورأنا
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٠ 

 ورحب علا خضوع قدا ملم م دما !إتو أثروا اولاق ىرصا كلذ |
 مهأسلا صعب عن لا سلا ف ناتج قو راركتلا اكو !راصتخا بإوملا

 قدسيرس' لق هدرع م قلاللاو لبي نم مك ارتب نس هونع سلمتي
 تخشرحاو نم بارملا5لائسلا نود نا معن ال مأخ ؟2ب عا م قلحلا

 3 لاب رق نير ذ اوممسا ل, اولاس ماك ل اؤس باوجنزدعتالق بوكت ثا
 لاوس ذلك ام ابوكي نا بارجلا ل لصإم )تعا ناجم مل تلخملا
 بارما لأ نك «رخخد كلل نركب اولا ابوك ناشف مسا جاه ناكنأف

 زج أب نم م ماقنخب لج سوح لاق كلارا ننال ىرمملا| ٠
 مهالتحال كلزرك ءرمرق امناد لا5 .ةرلخ تلمع بارجلا لمج لعلنا

 ثم اضل اسمعات1 ولف ذا: ىجال ذم داع ىلع اس ىج-هل أمتحا 0
 رم مكمل اس نمل داه'أث نازلي لق مجموهو ماظعلا_وحب
 ,لخا لك مهللحا ١ ذ أه ليحل نيتلخن نلوم ضرالاو تاومسلإقلخ
 سرت نالع لاؤسلا ةزكاشح تاؤد عم ةيلعنل »لو: الذ تأببطلا 6
 تمون ومل_اولط ١ اداهربلا غم د اكلمّرلا ن١ لاو ىلواالو) لاعشلا
 فزاد سز ماق ني لمت ل علعان ماقم بمائجإ دز نأب لوتلا
 هللا زب اطي نا هرحد نيرجول امتسح لا ادأ بلا لع ةعانص مبخوت
 اولا ميدل زنا ذاع لوف ذ قناطتلا مقدام ةرمسال ذأ لؤشسملا
 اول اق مكبر لزن ١١ ذاه « بوق خب أطتملا معي مل امناو :يلحتلا اربح |

 ده

 وزال اماوضو لل نن الاب تيرشم [و امل اود أطول مال ثييلواهيطاسا| ٠
 لمضإ جذل لكاسلا ىنع مسي مل سلا !ذا نفأشلا 3 رانم لعرب
 أماو لئاسلا ضزع_ولمتس رن: ىجعملا 2. لعألا مراعي ادد بجؤت 0

 انوالاذ مانا رخل منع لاؤسلا لا م ةجاحالو عانع مولعف لعشلا|
 («زيربك اضن انه ىلع كشاو تلال اد تولهتشلا خرج ىلا
 لعخإل نعول عائل رع متو لاوسل ١ن اذ اراه تلف ثنا برجي
 لحفلاب بويز ارص كلالذ مه ىس اكل نعل خردكدإ رع هومؤتسم ل ماش ٠
دا ضال ل ذا فاس اريلع] رسم بروج نأد بيجو '

 اد/ييعوصح ا

 ضاتالبع خل اه مهريبكمرضلب هتلض امري لستلاو مالكا ١.
 صيقألاو باجلا ذ. لسضلا كرت شككياذ + الجوله لا ئسل ؛اداك ثيرحو |

 قا

 تلال ضل رب جرعقمل مكال اذ لرمطم ناك ريحو عرحو مال لع |
 «انيلاةِْرَو و لاحر لاصالاو ىلا اب أهذا مسي شكك ريع هو ,يلع |

 أكو تءاراملاك س ايعنبانعرازبلا جيح١ مث/مأت لوبا



 © تومملاو

 .. 7/015 نارملا ذالك هلكسم رشه نمت نعالا هول اس اه جم ب |هص١ نوما ربخ ا
 . |لااساذاو قمل ذ طا ابزح ل اكو اةرحرشع جرد ظذلد علل ماما
 ' [توتنني 5م كليزلاسم ةلها# مع كانؤلاسي برق نفاذ ضع ودابع
 آ ْش 3 سيلا هرثيللا نع اولا سي مارح ارث ع كانواسم ميال
 |. يسو حسا لدول رذا هاللي حرم اتيلا بخ كانوا
 | تاناو لكامل ملل حا )ذ اه تلبزلاس مس تلاد لاق ضيحلا رع

 . |فاثلد ةعاسلا ع كازولاسي سيع عداحلاو لاضنإ# رع تانواس
 | جارلاو جورلإ :رع كانولا سد شبع فثيناقلاد لاب نع لنؤواصوشع

 | ىدو جدلا نعلتاسلا تتملا5 :ينرتلا ذاع كانوا سو نشع
 ناله رتب [هصلاز) لوزنلا باس ذاك دومهلاوا كما زكر شم نينرتلا
 تاكآ ذا لاوسلإ ب غارلا لاك ؟ركدأف يب اورلا مب تحصايرشعانش ١
 ىهو نمد ةرانو هسنب عراج_داشل ا لومنجلا للا كرت فنرعتنلا

 ١١ فرج باخ لام ءاعرشسال تاكا اد حورلا نععلبولاسوونع شكا
 | .[تيقاساهاعاتم هوم اس اذاو ىنم شكا هسطن و حرجوا هسشنب
 ةرعاةماضف همته اولاساو مينا اهاولاساو باج «لو نم
 لفل نبلرئمساماو تنوشملا لهل دي مم طال لاب [طخلاو سالب باطلا د
 لذ رثب خال طوع ايهرحا معو: ىسحيالو ثورحلاو درا لعل س

 | | رمل دىب مل طسبب ليقول هيعزمد طساب مهل ان هلوف
 مساف شرع ئطرل در شبرشاو طسبلا بلكك) جادازمب تذؤيرخدل
 | التي ركزي ههرنع تاج موه لام دنصا توبكيرعش
 "| ازحل ؤ رح“ 7 قزرل درت :سزلعشلا هداف امت اذل كذاب

 | بام عبله ١ لغاملا نا عم عراضملا قروصز لاحلا تءاح
 | هيلع هام ةروصرٌش نادارملا ١ بوكس 4 اشع مهايراؤ أحوىتع

 1 (يئارهو كلج ءايش مثو ددجم اميل ذ نموزخلا ماو مولات قو

 للا لعاتلا مسا نع_رزضارعاارسوه !زوهو ةبضاملالاحلا مب اكح

 ع ينل لدول اجونه ئلل لبق اك هبوصنش ينل ام قيعأ ضنا زحل
 || |كفانموت ةميتحمل ناف ناجالا فولاخي دولا عاطتخالا من اس ىلذ
 1| وللا لركشملاوربصلااو مدلاسالو_عّمتلا لل نكو اهأضتسم مود

 | ١ | نم مي زاخغوا هتّيعيط تايمس اىل لكصبلاو لولالاد جلاد
 | مانما# اذ اخلاكو ذيل امتم الاب تءاجل مطتشتو درر اشاد
 .[فيالنغ ماما لة رجلا اهثانيملا جواجمو تيملا عحرجلا جرحت



 عب أضملاب هيف زا ىلاشا تيرملا سرجلا جالا نأشم أنتعال تاكامل

 لواثدتم ابيت م«ئزبمسي هنا هلو هام دلتا لعل ديل
 فرك نا أش ص نا عداضملا_ ذو لوصحلا رض املا ذ. دركي أب داولل)

 قاتم روق فرجر كغ نما مم عاج الذب حيص ىرخا سب ةرع عقيد
 ا يام باوجلا ضيا لو كيسا نيرا كاب خيشلا اكد مج |

 انزلاؤ هلبع مو | نك هلثا ملع_ؤوعم انا مباوجو لمنلا أهذ محق لا

 نتعا_رضام ننزل ىلعلا ناذ كال خلق نكي ل ا. ارجزلي الد ىنطاملا
 م.اكح اك لاك ١زىلو هريغو مراعيو نزل ١ كلذ لبق ماو ىلا لع رمسملا

 قلخل طوطاملاب قاخ تايالا نب دس ىو ىقلخ هزل مها كعأ
 امال اغشللاو أّمسالد مامطالاد ةيارحلا عد أنمملادو ملم غورشم ال

 ناكر امؤل تلا روضم اداشل !شرخارعب قم من ةدرجتم ةروكتس
 أهواسا ولا ثيرح كك الاملا مالاس م ملبا ليلحلا مالاس نا اولاق !لهد

 أمولاس |نليسىا لسنلا ةدارا لع توك ا امولس بض ناف مالسلاق
 ثيحو ىخاتب ]مالا ذا ممم ملسلتلا ثو لج زمن د ىد ةراملا نهو
 توشاىنمههاذ ارتبالب عمتوم رن اذ مهيجربا مالس ىوليلعاشلا
 اب منيح هدا مش رن اهلك تروشا ١ هل ضرع امه ىلو وخد قالطال لع

 هي منلاو تشل !ىلع مسالا ]الد رم ءانركذ اع خرلاشلا مد هويحاوم ظ

 فؤرطلل لوبا عركت!نّدو ند أيبل'ل هاى عروملاوه ثورحلاو دداتلا |
 هننالاكد لو اكلم نلا نبال نأ يسب ارلع تأ ,.وملا بارك د نيمعنبل

 حا ذب هوك أما ]مرخ هأزعم لعل سدا مهال أف هل ننعسهال بهرع |

 درروتنشم مهب شخ ريش نيزلانااوقو بوت تلا هدب كنا ع طجوتيمل كو ذدسب مد ميلان هلوقدروا ملم لف يل |
 ثولد ةيبرعلا معلرطرمارملا نبا_الثو عؤيعأوج م« مه ترن نلاو 1

 هوركذ ال نلكت ضعاج_كح) ةيمسامو عرات ةزغلا جيد مولا |
 دوصقملا نارلع اداتغ )صقل أيق# *صررضد :للمنلا للا تساللشد | ١
 ءاجردو لوسرلا نكس ئسالو تما اس روت ديك تلا دو دج لصاح ||
 8©تعجأ5 وبما ابوهبصم لعام ولاتذ نيف انمملا مالك دبكات |
 يفوت ددمملاب هدأ ثا تامحبولا ليس ميطعنم»لاكررضلملا تأ
 ةآداو فورملاب عاّدتاف نا سحاب ميسم و) ورسمت علاسعاف هلك |
 بطش رلويك | يوضتس رب نأ شالا تمايو رزرلا ليبسد تأسحأب هيلا |.
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 . | ةمارلا تافصلارث اس١ زنكو د يال هسا ىلع هاذ | نكهفا لعوتم



 فولاتخل ةبجاو تاجوزلا زةيصولا تن اكله !ونل د !انلو باقرلا
 . |[ تاايحوبا لاك بصنل او ضرلإ» مجاوز ل ةيصو ىانتملوو ذ.ةارتلا
 لول نأذ مالس لاق أهولاس اون اى امن هلق ةةرسلا ا كبه ؤ ل صااو

 داكاف تبا يسال ياا كا ذةتكللاو بحادث داوزدورشت
 | طا رططتط ع ماشا تثالاثوه ضطملا 5ث: عاق ةيلعتلا رم
 لح ل عنطعد ثوطجلا لا لماعلا دحين ناكمارطرشو لصالاوفد
 . | تىجيرلذ مصعلا جملا عز ذروبظ ناكمد اهرعتا طورشم تنولثإ و

 متوملا ع اديذ تررعز ىجيرال ط9 لعد ديزب تدر
 | قوتسملا ثصرل نر هرخاو ند ز براضلا از هرئحرلذ ةلاصامل_اوخع |

 بلاطلاروانرحلا دوجو س25 هتف انصاول هلاعا لصالا لبغلا طور شما
 قرم مجرل تلاطلا نال نارعاةورغد أري ز تازوحي دل لح ! كان ذل

 ىاسكلا طردلا »نه د. تلاخد تم لوؤحرب لاس قوه د رسام وه
 ١ | مماه نوساصلاد اوما نلاد ومها سؤ ثا اً هلوتد دا دسم
 هر إلو رؤس اوا ءروروج ام ى١ فو نحن أمم ثار ناب بيجاو

 ١١ | انهاز اجاركو لش ظئللا ذ لماملا انوكم ناب مجرما ةاعزام
 | ةمتلاووب ابوكيادا ةمئلامهد ةنهأثرلا نه غاوعتتاو هنوف
 . |داعاقالو ا اق ني ز سلوم مهونلا لعن طعد نمزج ل عانطع
 || كلذ لحد رص هزاوجلجرشسو ىباحلا ذسءابلا لوح مهن ل غشنا
 نطملازه مكىرقو كانه لحد هوك لس ظوقتو مهوتملا لهافلا
 ْش 6 6 3 سهر لو ةنورجلا ٍْ

 ًايئاجيداكذ زا 4 ابش قب اسالو ىغمام لرممه تسل فاى كنب |
 | نك ق دّتصاخ بيرق لجا ل زنت خالو هرمز ةازق ذ مهزجلا د
 ترحل الول عمن ول مهؤملا لع طع ماب الع م ىبيس ليلا مزح
 | يصدو وس نهرت) ل لق ةارثر ىحاو قدَّصا اهزحا عمو ىّنصاخ
 ؛ ١١ | قتوصنملا 3و طرشملا مس اند ةلوصوللا ره نال هيلع_ونر الا مجرح

 | هلقذمضج_لا5و بوت قاحسا ولو مو اعزراو ٌةزع ةاَرق
 ًادرلا ايلا اديتد اذ نعم لع نطعرتا ناطيشلكةءاظنحم راق
 |[ ةلخو ميطبا_ل قو ءانسلل ةنبز أينرلا امل اذ بكاوكلا انتلخ انوهد
 0 | لقد نوغرت نا اودو ىم اع مإ|ىنه نش ضرتحولاودو

 ١١١" | ها بضزلاب ملطاف تجارمسلا بايس) ب أرسالا ملب ١ ىل جل صمح ةاض

 | فلقد ايثكاداب اهرب قمح نال ملا ١ مل نحر لع نع

 ملوث



 ثنا معي فرلو تارشسمم حأييرل» لسري ادا رن أيا امد ىلاص هلق

 د !رملا نا كالاحربا ظل“ مم نيلو كوشي سدت
 لج ماش ماو ةدايحوبا هيلع هيل اعلن نكس يلد طلخلا مهؤنلان |

 هلمهذ ذل ابفرعل | نوجا ملا لع ثطعزما دارملا» باور صّئموف | ١
 ىف طلغرن دال هل الحزام ثطخت ميلع فوطمملا غزومملا كلذ ءظحالام |

 هيا طن طع ادازملا ذ كال ذلّثم ذ لامن نا بدالا ناكانطد هنذإ

 وباسلا هعمل هسكعو اهنا لهربحلا تطعزإ وج غ تلتعد هلم |
 ّمع !عدنأمصلا هز احاو تيونك ”رعو] عنو رومصع باو كله ذرب او ا

 الرشد و ةرعملا عروس ؤ اوم! ناإرشمو اك هلو رد نبل لدم
 سال ئطملأن نيتمملا سل كواظ خركر شا نل١ لاو ثصلا وس خر

 ”نث دلل كن يينم ملا باو تلج ثطع دارملا لب لك اشممل لطي تح
 لو انمح١ وسم رسال تناؤس 'يق_رلع ثطعلا ناهس أشلا ذو تيب ضااكلا

 خلا )مين دراوبب عدو وملف هسكعو ةيلضا لع ةتيممال عع
 كرك نيلي تلا ةيزنجلا لع مد يرو !ريشك هريشت زارا ب جل نقد |
 م مساركذي ل اماولك انلد تن بوق ضانخاا ةيمسلا كورتملكأ |
 ثملو اولا ادا كالذو مكتملل )ناوي ةمجج رهل|ّنض قمل لاو هيلع
 لصا نور ف أثيتتس نا 31و ةرلعملاو ةرممسالاب نيتلمجلا تلانخن ةفطاع
 لاجل :لح بركتم لالا تركك نا قش يليق اع اهرج ام طبت تاواولا

 ذاوج همونومو امش مابوكل احذر هنهاىلك ننال ىيعملاو ىلا قاعه
 أعْسشوا ٠لوتن لاش هس رست قشلاو امس ركب لا ذا لكألا

 داوح ةئلتخا دا مس ابإوص ناك سرللو أشن الاد يدلل تلات: |

 نياو جربملا لاقرمبو متمملا يوبسم ىيروبئملاف تيلماع لوجه لع نطل |
 | كخخو جاحنلاو اطلا_واسكلو رشفخالا هزوجو ما.شهو جارلا
 و يتلخؤ و نينه كلا تار'و_رطرانو تارمسلا زنا اكهفرت

 امو نانملادليللا فرلاشخاو نونو مول تبل باه دره ثدي
 حابلاهيرشد 9 ابرتوهرع ضدم مبارحلاذ قرر :رد « اهبملا ”وهرسا لزن |١

 دارج لتخا د! #سه مريخالا تأدابضد :رمذ دواس رهومل ت١

 .| تطغلإ طنا هس !رثع ميلع مس ؤ) هلم !ولك امدل خمملاف هب سريطإ ل ه١(



 ١ ىلع نييرصبل اوبر نايملا ةداع ريغ صر ورجل اريمض) لع نمطما | .
 ١ اومتاو ةزمح ا ميلع جزحد ذاوجلا لع تبوضوكلاو مهطجو منلل |
 ١س فص اخ لوو ذ نايحود_ل 5و ماجروو مب نولءاسن_زيلا |
 ميسر يجوع وطهر هيلا نا رد وخلا ىوهسملاو مب وك س١ لمس نرع :

 | .ةرتيولك ذ و درول كلل ذناوج هراتخنى نلاو لاق نأجلا دج ملاناد
 تانرصبل ارورج عاش اب ثيرىعتم انسلد لات ارثنو اميظن سفك

 هباتملاو كلا ذ ثوجيزالاو كلاشلاعونلا ليلا عت لب |
 نه تام تأن) هنم باّنكلا كيلع لزند_ىنا وهاس لاك
 فندفو الا بيجنا حرق و تابباششهرحاو بااتككاما

 ١المخلة بانك كك ملوتل محم هلكادازملا نااقيرحا لوقا مثول

 الزل كتابا نكتج لونا هب اهشعياك ناعما شاين حوحا
 انرصملا ميزلا ,باشتمو كج لا ههأستنا محصل رهو كلاش
 ىتمنلا قرطت مرعو مث أمنا هماكح د د ارملا نا نيسالا نع باوجلاو

 دصلاةنملا 5 أح معد هبشبب هوك هما شقبو ميلا فولتخاماو
 (سيل ذا نيئيشلا ةرصملا لعل سال ميل مهملة وذاعومو
 ..|رمجلاو مهلا لزن ام سانلل نيبحم اخد لاق لقو ءةرط ره يش ابد

 [ضلخن دوو ا أيس ىجربال مب اشلتملاد هايببارلع هتؤرس تق ونت .
: 

ا شرعأام يكمل | بنخ ل اوفارله مب ًأشلتملاو مكحلانيبعت
 أها نه دإرم 
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 طا ماكتب ههافاتس ندب كتملاو ليو انا اماو را
 هلطب اهيا ليقو وسل! لْماو١ ة.ةمطّمل ١فورحلاد لاحبرلا عجورشو

 ظ ًأمجوالا ليدأتملا جلاس هج لبقو هضيرقن مبأشتملاو هأثعم
 ىمملا لوتعم نناكام يملا )ضو اجو لحام هن انكم الصسلاو 0

 كاشير مأيصل ا صاصتتخلاو تاولصل اد |رعاك هخ الذم ماش تملا ٌْ
| 

يقم_قدرواملا هلاق ثامسادو د
 اشللو هسننب لقتس املا )

 | هليزتل ليو اناكملالبكد عرتغرلا هرب الا هسلعنب لقتتسم كلام |
 هظانلابركتيرلام ىلا لقد ليم اتماءالا هدب الاه مب اشنتملاو | ١

 اشملاد هيعول او لعولاو_ضيارملا كلا يشد ميادشملاهلباّعهو :.

 ١ ةجحو نب ىلع قي طم [اج_د!نبا جوخ لاشماهدص صتل
 اردو هدو دحد ههارحو هلالاخو هس اذ تيرم ل5 سارع نبذ رع "|

 تاهكلالاق رهان ع ىأمزملا جرحاو م لمتالو مرح ئامو | ١

 11 ٠ مصعل 5 ىصل مب صج ى قصي مج اشتم منح كلذ ريوس امو مارملا:لالحلا هداه | ١»



 جرخاو هرجانل١ ةرعالل_ه تاايكجلا لاق عيبرلا نع ياحفإ تبا جرخلوأ :
 منال رهف امحازت متخ اذ أذا نجد توحي عدا ديوس نب ىاوعس» نع
 -ًالاحلاب ىزيل اورمطر ضئارملا روحي لاقو روسلا متانه متخافو» لاف
 ترم ت ايا ثرلاشلا ل اك سابع نب »نع عربحم ماملا جرشحاو مارملاد |
 نبا جزحاو اه تأتال اولامت لق تءاهكج مازال عروسرخا |

 |! تسلك تاك تان هل وو ذا نس أبهارنا نع خا جيو نم اح نا
 اقريعت ل ن» ءلبر_ىضشو أنبه مو ثايا ثداث ىلا اولادتن نيف 1

 ل5 كاع نع ميجنب دبع حرخاو اهرج تاين ثول لا هايدالا ش

 | اجو)ن ب١ جرنحاو ختم ام تاهمب انمحاو منه نيب ملام تمايكرجلا
 ملا رعملاو مل ١ اننلب أه تايجاششملا لاق فايحزب لت امنع
 محلا نا اهم ةداتقد ةمركعبع ىهدقذ ماجر! نبا لاق نلاوأ

 قلتخا] بس صح لمنالو مم صن_قذال ماشتملاو بلم ىزلا .ااصعغ

 ملمِيو فوطعموه اه مليعلا و دوم الات ,فوق ثثولتخم اهأشنم /

 .ةريس ةففاطلوالىلعو فانيسا ىاولاو بولو هريحابتبموا لاح
 ولرط هر زمان ب١ ججرخاو سايعزربا ًميواروهو دهاجب ميه |
 ملال م طسارإ او هدلاالا هدو د لجامو هلق ز س ابعاربا نشرها ظ
 ادكترلاو مارق ل هاجم نع يح دبع جرخلاو هل يبوأت لج مان: لاك |
 اع عاجلا ن١ جرحاو م ااّعحإ نرإوميو هلدوات بولس اق لاعلا د

 مل هلبو اتا ملول ليد أ مول مل حلا ذ بوم لرلا لاذ لأهل

 هبياشتم مكاو همارج ره هلالاحإلو موسم :ره مزعج ان لول
 * اخينا لاعب رزيو) مصالا رانا للسم حرش ة لأم: ىوونلا لولا" نهد أتخاد
 مجاحلازبا جرشساو .هترحم_لا ىلخلا سدح لبعبس الاب هدأنمكمسا

 الج انو معأباو ةييعأتلاو بارهصلا نم هديك امادرهاظنا د
 غدرا نغ ثداياورلا مع اوشو [داشلا را اوبه ند شمالها ام عوصخعأ

 هرأتخاو ةابلق م درشالا لو» لولا ىلا بهذي ل نواممسلا ثبالاق
 0 ااه ذ ىوع هنكلو ةرسا لها بهنملوتع ناكرقو لاك تملا

 مصل سو ب لق هومه ملاع لعل و هوك دوج ناذ ىزع الولات

 مر دسم كاحلاو انيس ف. قازرلا نبع مجزحا ام تجرثكألا بهم

 يح اىرلا ةزنه انالف أنيس لل ىاولا ادا لعل دي اند مي أشما للملا غل

 | تمتلوقيلع ساالا هلي جالوا هلع اع عالطابا كمي اممباشتملا له |

 تؤم رلا لوتمتو هسا الل هلو ان امو !رّمد داك مي) نس اره نبا نع



 | اجبول عصد انس اب اربخ- نيوكم ند اس اجرد لق أذ .ةالرسلا اهب تت ل ناد
 | ليفتمل د مياه ادا ثالذدد ئدو .ةود امر لخ تا ؤ همدلك مرّصش ططارمل ١
 نيزلا حمم لعو ةكعلا ءازتاو خي نلاب معضوو مي أشتملا بتم مذ

 ٠ رمل كحو بيرلأب ةريطه ملا هدد) حرم [جكريلا اولسو هدا !ىلعلا وضوح 1

 | داواداجل زب) جرطحاو همونعس رلا لويد ايا بمكةمجيردلا ةارق ترا
 | اللا هلدوات ناو دوعسمنب١ ةارؤ 5 لاق شعل قنرط نه نحاصملاذ
 ' انو نامل حرخحاو مب |ترما نولؤرعي للملا ذل يوزع نرلاو رسا ىلع

 | ىزلاوه ٌميا) نيهرلسو ميلعم»»ىلص مس لوسر ىلت تلاق ةدماع رع

 | قايم قوس لاقتملا# بالامر دا سلق لا باكا هيلع لونا
 | ثيزرلا كليو اذ هزه مب اشتت أه وحس تس نل!تياراذ اذ رتمو ميلعس١
 | اترعشسالا كللاه يل وعرب بكمل خ فارمطلا جرحاو مهقرزحاك هدام
 ثولاناول يما لع ئاخل ال لود ملسو ميلع مما ىلاسصمسا لوسرر مم رللا
 | نخاف باتك ل عطا ناو اىلتتتط اودس | لاملا لش كد نا لدلخ

 كا نبا جرحاو تريلا هساالا هطبو أت ملعب اهو هليو ات تس نوه ١

 ىيصم١لوسر رع عاج درا < بيعنم جوخ ثيبرحجحر ع ميو رد

 متفرع | ذأ معن مطب بزكرل لزني ل ادارّصلا نا لاق لاو هيلع هسا
 ١ دبوعسه نبل رع مأملا جيرلحاو مياويعاذ ماله مب أشنت امو مباولعاق مه

 . | كاحاو باب لني لول باتكدا ناكل اق ملثسو ءلعسا ىلسعوتملا رع
 | سجاز نرحامعيس ىلع بوبا هءرس .ره (دازملا لزنو دحاو ضرح لع

 ارح وجرح هلالا>اولحاذ لأشع او مجاشتمو محد مارحو ل ةلاحو ناز
 ءلعاولعاد هلاثعاب اوربتعاو هنع مسي مع اوتبناو مب مثرما أم اول او

 | ةىقيميلا جلاد أير رع رهلك مب أنما اولوقو همم. استجب اىنهاو
 ا سابعا اميري رج رب ١ جرخاو مريض ب١ ثيبرح م ووك بعسل

 1 ةتمااب حار مدد مارحو ل لاح نيرحا ةحبرارطلع نانملا لزنا اعزؤرم

 ش امو هدام ملسال مب اشسعو الحلا ةرشعل يسعل د بمرحللا عرسك نيسعت د
 : ناشنب) هرعزبدحو ئه هجلحا 3 باكو هبا_قوس ءلغ عدا
 ا رع كرب) نجع ةوعلا قرط د ماحد)ن ب جرحاو هوه اذ وه
 | اههد 6تيضالو جاك تملا» تس ئذو ميني لو كلاب رم لاق
 ا ملاذ موسي اكتملت ةشئاج ماضي جرخاو هه دنع
 | كيب ىو اما لإ عاضبا جيحخاو .ةرلسا هسه اشتم اوما

 *ددس ةرجرارلا حرحاو هعوطتم رهو اما نه تولشم مث
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 تملاتف لاخلا نيجارعرل عا قو سمع هبل لسر أك نارعلا مب أش اغلا س لمغل ةئدملا مرق خيبصرل لاقي اجر اه١ رأسي نب هاصلس رعأ
 .تييجارعلا تلات رماد وجع ع نخاف ميسص هدد هربعأن١ لأم تلا

 عري كري ىح ديرجلاب مب س ضف عنع ةءاهرذد مسار درقح ب رشف

 ىلا َتكو مضيارلا ل د ذاذ مايحولت تف اذ ىلتف دست تمكنا
 سم ايعرجرارلا (جرخحا 3 ني بملا :رضرحلا هسا أجيال انا ىرحشنإلا_وسوهيف
 مو نرخ. تارملا تابهشم ركون د ايعرس ان كي ايس رند لاك باطلا نبا
 ند اثامو ثب_داحال مج هدا ص انكت ملعا نئسللا باوعص» نأت نسل |ب

 كايسو (ةوحزح هبت رصؤملا نثدو هساال ١ «ليجت امأمع م أفلا ند لد

 م | اشخلاو هأنمم مضتاام كولاب دارملا ىبيطلا___لاق ثوذرلع دايز ابق
 ب اشو الوا هرتعل محي ناام)_وع طم ر_ عزل ظلال ١ نورا شزلاخع
 اظلاره ل والاد لوا جد اربعلا نيذ لع رنلالد ابوك انا أحا لواظاو ضنملا

' 

 ,ثملاهلوئملا فاشلاو لمحل اوهلواضو الوا يو اسح ابوكي تاأها ئف|ثللاف
 : اسمه لو ئملاو لمجلا نيب, كرتشملاو كحل اوغرض أظل ايرشملا نيب
 امابجاولاث ماشا قاوم يرحلا مكد١ لاش منا ميشنلا انه نيمو
 ...|مميشتلا عم مها وهو ميا بولس ١ كارد 8م هزب اتباع كحل ارسم
 5 | اشتر تءاججم تايد هنعلاق اداب باكو: زوس ذ معاه قزو (تترناب
 خذ ميولق غفر نما اما الو» لاح ءأشام أمس لكىلا فضح نا دارا
 تيما اماو لأي ان ىكمي ادأكو /ب أيما امولوسب انوعس ل !ول5 اباىلا
 ذ.ةيؤعس ارلا ثمود مضوم عضو هنكد يللا اوعي ةما قس مهولق |
 د انتحال ماعلا ميتشل !لحنامل لصخال دال خوسرل ١ ظل نأ يندر لعل 0

 متن ! ملل اف مراتعلا مدد دأشرلا قرط لعلك ماع ذاخ مدانلا

 غزت ال أند ىلسلا ل نيزعسلا *اشرب نيكولا لول اج_وطنملا بح
 لباقشح ملعلا ذر نيذعس ارلا ادا لعارهاش ورحا ىلا أن نهذد نم اتمولق |

 هماالا لوف لع طقولا نارا ةراشسا هضم ميز م«ىلك تي نلاد هلوتمل |

 ىنالج هقرسح لو اح رن اح مهابرمتخم مبا دشملا رضعب لعام ياو مات|
 داتا ىلتبمل ةملا ميطج لاقو 'مهدرعنح اذ «للوتم ثيرط غي ميلاد أش | ٠

 أاناتكتصاا مكحلاك ةدابعلا ءلذأب رمل ءولّس اك مبادل مبعح

 نقب مملاكو هذاتسال لعتملا عوضخ- منوم ابوك أذ انحا هيحهلجا

 ىذا 'لمملا لتس ملول لظقو هنيبىلع ىلطي نم أب اتم ةمزاع



 < ضانم كين درملا لعملعلا ةرببا خ. ملاعلارارمس ذل ةدبلا فرش اوه

 ١ [:باهيوابل لوتسلا عوصخ عشوموه مب اشنملاو يدوبسلا دعب للذتلارلا
 الل ١ نكن اهو اع موب خيو محد أهروصتب أكارتعاو امولاستسا

 | ركزتي ل مسي نيت الل حرمو نين انل ان ضدرمتت بمارلالا اولوا
 . تموت املا لاق مد لوتمجلا_لوا ثىسيلف هاه تلاخيو ظعتسو

 .| اهرالا لالا اتسال مابا ومنع 0 لح لا انسولق غزت ال انبد |
 |« اشتملا فاظحلل هاو اهاسنلا جنل! "هرب او ذأ عتسا نادم
 ا نخامر هأثعم ضرع مب ستعاو كسلا لا در ذ١ اه أهدحا بيب رص ع

 | يلطف مينا لها هش ىزااوهد هسيئحإع فوقولا لا ليبسال ام
 .|ناصإلب)_لاكو ثوشتخف هه بوب ارش هفيك انوملشالو هلدوأت
 |" انكثاهر اهنا تاجا :رعرخدو مجاششتمو كت لا تازعلا تايد هدد مشق

 | هّتلج :رم سا دارم مو ذر نهمش قلاىهو تأهب اشتمملا هزت أسما نال
 ١ داو هرهاو) لأ تماو هس ىضدو هنهرعم رح مب مهرس املك ذ

 | م ىلق خبال عرج مم تابما تناكراتعا» انبمو هيه
 نكي مل زرعان) كالي عمو هته ممأثش اه نوم تيب نلا مه مما منذ
 | منت د هتحار تناك ,يارعساو كش هيل زو تاكل لس تيت ىلع
 1 رونو تايجلا مهلا مرتعتلا ام عر شل دارمو تاه |شتملا ترلكشمملا

 .|د/هحهيلع لش ام لأبت مل ملا عمرو تقبل !لصح د تحتم اهمال
 ' .|ليقرب اتم مهد تواكشملا ل١ يتمم عز هملك عذلااذه

1 

 أ رثك كاره رشمو عورشملاودأتعملاو لوتمل!سكعوهو تابمالا #
 !ناجبتملا تاناهربطتن ابإ مهر لع ىجرتقي تيللا ةييكرشمملا
 أ وعام مهم ولابج اه نعاونسال خا تابوا مغاحول ميا يونظجد أديب
 1 1 د0 انإملا تاورمه ل /باعارلا_لا35 ىلا هدا نذل نه أجام نا

 | م اشتمو قالطإما ل حركت بوما تثولث ضب اضع |سعا نيع
 2 اان تلا مباتشملا» هجو نم كفار خت 26 ىدلط» ىلع
 | انهتج نمو طبخ _ؤخملا ةيهجاتحو تش طفلا ةهحنرم «ب أش شم برطا
 ارطلا بجرح اما ةدزعملا ظانملإلا لا عجن اه دح) نداء يصلواءاذ
 | ةلمحولا مجري أمه او نيملاد سرملاككاتشاموا بوجزيو بالاخ
 | قع مْؤلكل ن اريضرخالاب ىض برص ثول علا د .ىاكرللا مدلكلا
 وعظ نن مك ب اطام اوك اي _ماتيلا ذ اوطسن ال نأ مدخاناو

 .سولخا ناك ىم ملط ودل لسشول مدا ىش هش كرس ىنخ هلطسسبلا



 ًاحوعرل لسحي لد باكا غايع نن اىتع مالكلا ظنا برضو عماسلل
 كثره مب (شنملاو احوعرل لمحبي لو أص ب اّنكل اربع لعلنا هريدعت أرق

 هنت ثءاذصلا تالت ن أذ 2 معلا فاصو او ىلاس هه: ضاصو) حملا ةمجخأ
 هدا او هضبج مرسل و١ هس لام ةروص أنس وز ذل صخنال داك ذاأشل
 ! ىلاتقارخن صرضملاو موههلاك :ركل ةمحج تحل وإلا بيضا ديسخح اعتب جنرض
 مكب اطام ونكت اذنع برلاو برحولاك ةيزيكا ةيجاص ف أشلاو نيكرشملا|

 قحسااومتونع خوضملاو مت انل اك نامزلا هجم ثاأشلاو ءاينلا

 ىعلا سيلو ىنع أبهت تلزن قالابوهالو ناكملا ةمجت ره مهارلا مث انف
 فرج نم ناذ نك ذ ةدابز ءىبهلا اغا اهبوبظنمتاوسللا قات نادإ ٠
 طورتما ةجاجخ_رصاذلل ميال كهريشت ملعرزعتي ةيلهاجلا ةمعداعأ ٠

 اذا :لجلا نهد لاه حاوتلاو ةالاصلا طرلك لسن لشاب مجنئلا ؛

 اعلا اها جزل مب أشلتمل اريسنمل ذل ثورسنممل ا هركذ اهلك د١ لح تروصن

 "تاتو لهن جوقرلا لا ليبس ول برض برطا ةشرإ* رح مبا شنملا عيت
 نرعلاظ انما اك هتيرعم لإ ليبس ةداشرلا برطو ثلل دوتعو مارا جقاخف
 نري اراارطعل هنخرحم صنم نيرها) نيب ددزتم برصو هئيلذلا ماكتالاد

 تال ريسو يلع رم ىلص هبوب ميلار |شملاوهد منو دامه لع زيلع ملسلا
 تفو علما له تيرع اذاد ليو“ انما هللغت نيبرلا غ هسمش مهلا سأبع
 ىف ابو ارلاو ملوي ل صوو هماالا هلو انرل_امو هلق لع فوقولا نا
 مرات )بصنع !ريلع د امسح أبهجو امهم دحاو لكأ ناو ادا أج لعل
 هظربر) حرجرملا لا حرم ع طفلا! رص نيرولار خخ مامالا بادو ىلا

 لئاسلا 1 هنابتعا ىكجال لوالو ىلمعو) التل ام وهد لصتت م ليل جره
 ةرشملا تدل احا نتن ١ لع فرقوم مول اسطاتت اهروكب نمنال ةيلوصالا |

 توت مرهاط :رعطزللا ص نر اماذ لكما امادلوصاةخمبأ ٠
 الإ رط نزل لقعلا» نكمي الق دارجلا_ؤحلا تاشااهاو لاهرضاظلا
 طهران نكجال مجمل بكل ذدليوات لعل بو انو زاجمىلغز ام هك

 كمدال نلغل ام رظلاا 7 ليل ال فبحض عجرتلا ذي طظؤللا للملا ىظشللا|
 اماملا رم ويلا قرار اتخا ارامل يلا ةيلوصالا لد اسملا غهيلغأ
 علت لاحم عرضا لعزل لحما لع مط انلا لييلرلا ةماق'دج ئلخلاد |
 لص مامال) نم مزلكلا !لدم تلايسحو ىرنن) ليد أتلا نييعن ل ضؤحلا ٍْ

 نهالاوع زم نينش أمن نابهانيلو تاذصلا تايد مجاشتلااث]

 ٠ نتكيرل ىطلاو طونطم توناطملا لعل وقوملاو ثونظم اهؤاضشن او ةقرللا |



 لعمشصسلو كبر مجدد هرخجوإلا نالاه رش لكى وتس شرعلا لع
 | ةنمازهاروهجد هدم ت انوطم تارمسلاو مس !قوف سا دي قيع

 | اهم دارم اها دعم ضد متو أهم, داع 22 رلع ثيدحلا ل هاد نيلسللا مهند
 1 الل اتلاوبا ججرخ-١ اهمعيَمح عهد انميينغت عم امهر سنت الو هينا ىلا
 | ملف ةلاسممل رع يما نع نم :رعرل اخنرب زل رط م تنل
 ْز ندا لوب ربع لومسامو لومعب ريك لمزكلا تاك ىقورس١ نس حلالع رج تل

 72 اعرب نب هع نع اضبا جرخساو شك ميدوخحلاو أميال نم مب
 | نيك" هلرخرتعن ابد لاتف كوتسا شرعلا لع رتل »لوق نعل شس ن١
 )آ اومن انيلغد تيبملا عدلالالوسرلارطعو تلاسرلا ههه رهو لوم رثع

 | انتو لوطعبرتن نيكل لاف يالا ثرعل كس ثلا تلا ”رعاضيلا جرحاو
 جوحاو هعرب هنغلاؤسلاو بجاوربب نانو لوهيسع

 || ةسيويجيلا

 ىااكلإللا جرخجو مجرم منع فيكو يكل اتنالو هسنعذ صو ايوه لاق م١

 ١ سايل لع برتملا لا قرشملا نم ملك اهيتطلا_وضدا لاق ىماجزب نجي ىع
 | بحلع مولكلاغ عزم لاقد هةيبلشالو سب ريعنم تمام صلاأاد
 1 | فيروشلا ن اشس ثم ةرمالا اه ىلعل !لها ع !نبه و بهزملا ب ؤرلا

 !, قهوورت اولاك عا ريعو ميكوو هئيبعرباو كرر أملا ساو عرلاهو

 .[تيفراو مهوتنزلو نسف الو يكل ايدل و اهينجوف و تءاجام ثيد أحال
 |[مضازهد اك ءا الاب قلبا لعاب اون انا ىلا ةءندإاها :رممطناط
 أ :لاسلاغناق هلع مجر مث هيلا به ذي نيبرتل ماعاناكو فلنا

 | | ةمال نلس عا: ارّمع مب ههل ”ريشو أني د هيضترت ىزلا ةيحأظنلا
 كه عالصلا نبا كلقو امام ضوعتلا كت طعاجر د ملاذ
 أ اداقو اقفل ةرمار اتخا اهايدو اهتا داسو دهام وص ومح "معد نطل

 | اشبايضا نع تريرطككملا "سرحلالو همالاعاد فثرللاة ميل عداسملاو
 .| اتندول اة لبو اننا به نم ناهربت ب اراتخاو اهابايو امتع قيصت
 | ه اشر ل وش نارملا موكب اما وجعي له تيتيزملا نيف ولالا
 ليو اتلا ناكاذا لام ديعلا شد نبا طسونو وس [رل١ لج بالو

 | ىلع هادعمب اشهاو هنحأ نظن ادب ىا نكتب مل برعلا داس :رم مرش
 ناثمال نها هأثمح ناكأمو لاك هيزنرلا مم مسرا_دزلاهجولا

 ١ |” سف 6 فيز ريح نم مب انلق برعلا بطانخ نم امويرم رهاظ

 ( ثهذنن ةن ماها قرط لع وكرم تمابإ! ليوان نم هيلع
 مص 'ء و



 تلح هرحت ب ىجلا عبس أبي تمارا لصاحو !وتسالا زيف
 حم نا انهو ٌصمس ١ ىتعك ى سس ١١ سايعنب ! :رعئط»دلت امم

 اكونسا١ ْنا أب ميا ميسان ىحشسمر ارسال ناخ ليو ات ىلا عاتي ١

 تيك ىلع ] و سسم اد سد ئأد اهلج نيدو درو ىل ومس !ىبحمي

 هلام با نازح و شرها صيضخ ذ_ هسا واذ ايلهادراثماوتنحلاد|

 ىاجأوللا جرحاو كلر نرخ هزئم اكون هساد ةرلغو رو لص ابوك أما
 هشبرع اعوه لاذ ىوتبس ١ وعم ئع لكس ميل ارعالا نبا وع ظل

 ىلدس» لاقي ال تكس 15 ىلوتسا هأ مم منا نبع اند المشرخ

 الات لوس الق ايضىدحا بلغ ذأذ ا دأضم لان اكرذا>الإ ئنسلا ىلع

 أضيادومصلا :رع هزنم ا راي درو هيبعوب» هلاك دعص ومما
 .فكؤتسس يلوح اذ ىلسملا نم منترا ىاذلاع [وتجتلا اي لاسم ادا أمجاد

 دلع لع ]جرن :ايضرحا ننيمجوت درو .ءريسمت يود ر ضلال يحمس! هت

 فام خداع امكن هالاد تيتتكت ااه تءاكول و قات اب أمه فرعه
 نعمت مولكلا نا أبيصاخ ارسل رم دحل هرب لد قرعلا خر م ارخالاو
 تبارممملا زواعرإ كوتسا ءلومد ابا مم ىويس' شرح لع نزل الف
 الد نةتترلواهدإمو أرظن رع ميال مزنر ماب ةرو ضصرال غامر
 فوتس وس نا أه داس شرعلا ل عىوتس ث هلو ذا فاتب
 5 بلال كوتس ١ هلوتكتلخللا لينمعد شرعا لخط ج١

 لا نم ةعامجو ىرعساماو /رعلا رإ اك أدّملخملا رعد نصح ىا داخ دهر
 نكن عاد 23# باوصلا مارين ]بمس ١ لاكو ٠ قاما

 5 امهلالا ىوتس ع هلق ام ىلاد ىدشل عركذ !/ناكوو ىلع
 فاكرتعا يسع كك ميلا بوش ا اومسالا نأمللان يد لاك اب اس

 امره لرعلاو طسشلا» هما تف طرشملاب عاق هلوسك ل نىلاأب ماق
 ةخلانلا ريك انوزيوح رمل وش لك رتزعج ىطعا نا ل١ هانم مجريدأ
 تلاشن خام لعارإو منن مام لح اً ءموق غلا ثلا تحن
 اكراسصرنوا بزعلا مب ادا ”ةاكأشملا لبس لع جرخرشأب هود |

 ىكلس هلال اكد هأبا لقد مس ىمغ ىا هبل هنذا مرذمعب هلوتد|

 ابن نإ مت ا قاو نيا وعد نود حوجولا "مهسح رع مر ابعىنعملا |
 كتبا لادو متاهجس منعريرميلل نياصد سيلا ءشلاو ةساضنلا|
 لاك تاززإا نع اع ىشفملا ناابهم تدلانو أت اليملا اهلو) دأنللا

 نمل د بهل !لمتلا ىو .ركلو ةئللا غ اضياس ناك او لهد
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 | نام ملعاالو_وا بعل اد مهضمب اهوا رقو اكس يعل احم ةيجرظلا
 قيزعلا مولاع تل) كلنا رمي لارا ءل مل ىسح ا :تهو ل6 كّرسسو كبنع
 | 9كم موق > د اللا نا لاكو تازلاد لوؤموهو هجولا ثني ذ ضد

 هيشلاصواخاد ارملا مر جف « اضتازلا هللا هحولركمطن املا هىككو
 | اهيا هجؤملاب هسارحا ىلا بلا ى) هسا جو مد هلو د عع لاكد

 | اسما مضج لاك لب كلر داوا نضبل ابتلى م ىو نيعل ١ نكذ رهو
 | ةزاجلا اخاذ ناجم أنا س انيلا رضع مهونل اةواخ كال ذ ذقيتح

 . (ٌصيلات ايل مسا ميلا نيحلا دبس نابل نبال اق اىضعلا :يمت
 ..|اتتابز م اجالذ لاك منا جس هيلا دجرظن اهيد تيس ئللراظشب اهب ىلا |

  [نييملا:ةدارل اهمال [قيشحيزن اجلا ليس ىلع تاايولالرصبل بسند صرح
 | نثو هضتلظرمب» .رث يم سرباصب 5«اجرق لاك يلا ىضحلا
 انتارابهااننيعاب كناخ كمر ميويصاد هلوتن لاثد اهلضمع
 اثله نيغالأب دارملا نادم نيو لات كيلا اهب ىطتنو أنيلا اجرت
 | كيلعاندزت ىعان» هله طاججرص مير ىخ سسصلا امم للعم وك تمايام
 ١ | حز ةنبس ول ,لوقو_لاق كدر مهربص اذ واد زنت تارتلا
 |١ | اه اره سمج اهذائكالاكد هلله اتشاياب ىداننيعاب
 | ىلا اهتيحتآ نهي) قب مخل عا ىنهع لع مضمو لاقو اهاسرعد
 1 ل159 ىو رتيالا مجلا ع هببملاذ هيلع توخلا نأ ه«بعضرا ندا ثام١

 | تشل إو نمل تللخ رهو هظنحب رن ولك تانالا ل دارملا نبع

 | عاد شنلانا انيريا تلمعام مهدي قرف همني قالب
 | ةرابعدرصل اكل صال ف ديما ىلا باكو ارواب ةاوؤعر هد
 | دأضنب مهزتنيرعم ىدياراب من اهيسم حيد كال نزلو توصومل ةفمع رع
 ا[ أما حرمملا نال حدارجلاب محرم ملو داصد ا مدرك نيام لو) 28
 | كورلا اذا يرمشال لاق !#لد لاك سهارجلاب ال تادصل ٠ قللت

 مس ىدائبيو انجز ردعصلا عيه ومد نم وأب ىزلاد عيشلا اهب درد
 تا هئيشملاو ةدارالا مهريجلاك معا ةيرملا» صخلا أمال ةرمرتملا
 ماودغد ىرس هلو ىلا تاتو امزااهرشت ميلا لأ

 ١ ةسهللا) ةوملاو ا/قهاوسمب تسد أنا لعيد ىيلا غل ةينششل |
 دلص اثهدرلا نهاجي_لاقف اذ تانص :رم ناتنص امهأءاو |

 هربت لدوأت زهد ىوسلا لاق كبر محو قسد ملومك نئكأتو
 | ىتتظون هتتلخ تكا ويب نا سسيلبج) ناكل هرصتس اكونابإس



 نبا لاف سيلب لع ةيزم واحلا د مداوا بوكيل ةرجنلاو ةمرّلا ف
 ملعاسا' تلك مدإ_ولخ ل ثيدشلا ميتحات تلق ناخ نآبللا

 دويل رأسا ثعس يملا نا مب أ مكر لت ئه مر مدس ١ نإ ١ نكدو دارا أ ْ

 لعمشو هليعزروص ىاتلا اهرولو ربك ةفصب مياشلا همرش

 .ىلص لاك هلدعو ءؤضح نيب مملخ زل محأب هلي ركتو مدا صييصخت
 هته تأنوطم تمس اد ,ءلرق ذ اهركذ ولا نيملاىف لضتلا

 ساو اش رع هانعممو قاس نشك موب لون ذ قاسلا كا ةدمدف

 تمم ك!رر ملا د مكاحلا جرخلا قاس ل عبرحلا ثماق لا امثيظع| ٠
 قاس شا موج هلو نعل دس ربا سضابهنب ا ةرع ةمركة فرط
 بولا نزور مناف صشملا 3 هوس اذ ادارملا ولع واذا لاق
 7 03 وه رعاشلالوق مئمس ادا

 قى أنعال برط كامو ىل نسرم م_ةان رشرن» قانعرمصا١
 : وكاهمت١ 0 < 6 :

 عة 0 2 موبازه س اعزب لاق
 مّ اما طبزمتلا نزل مقحو متعاط غ ىا هسا بنحو تطمع

 نأ هلو ذل برصلا تعص ثالذ ردو دوهملا ليلا ل متيالو كللذشأ ٠
 دهص لان صو ماعلاب عا ددرولا ل بج :رهديلا برق 'عنتعو بعرق |

 ٠ هع لس

 ال و نورها مقهأت او هوعف لاك لو ةبجرتع م ّيلعلا اهيدازملاو
 مر ءاحو دوق حل رجلا .تغتص تال رهو مج اكمل ١ىلعلا حرب لمن كاشن ْ

 احن لاق اك هطرل قبو ا عماب جانا ثرملانال مماى) كير قايوا 1

 تلبرو تلا بهذا هوت ١ كو م حرصول اكراصذ هوليح عواد مهو

 ةدعص كلذ .رمو هتبوتو هوت وا ءلنرب بهذا ىاالاتأقث
 بضنل ! ةفصو هس: كسي نفوحتت أذ مث ىو مهني هلونذ بحلا ١

 دعص منع ساوضر هلق غوصرلا ةغصو اههلعس» ضع هلك
 9 بيعته ناو ,لوتو «اتل» صعب تبجيل مكاوقش نجلا

 معصح] رعضص حمهصلك :لسا١لاقرقو ةريبك تاباؤ ةرجرل منصف |.
 ماياسفيلارضارعام يع نيرلارخ ماهالللا5 اهزرلدرضت هارلعا

 امل اوس اا دركملاو أيحلاد بضنملااورورسللاو خزملاو ةرجرلافع١| ٠
 متياغو بلعلا مدناملغ هلوانأذ بضعلا هلاثم تتاياغاهلو لكاوا| ٠

 لخيرا سا قحذ ىضعلا لخلف هبلع بوضتللا لاررضلا ل اصيا ةدارا

 ْ مموج نع م«ر دنؤه أخي هدامع_ٌقرفره امل)وهو هلون د ةيكونملا



 | 5 داراوه ع زرلا مامر لعلب بلكلا مدن الغيه زلا هلود لعأ

 .| هقرطم نعرلا فورخ_تو محد ىلا لاق ساب عنب! نرع همركع فرط نع |

 ئ ِ فضيعراو سلا ؛لصتكي انكتاوهد لوا مل أملا تال كو نارصالا

 داسكت للعزل لمثلا كرت ىلع لمي سا قحش ايحلا طئلذ لمتلا كرتىشد
 طعن ويلا |كذ ١ هدا يملا لضملا د تيسفلا_ا3و ىو سضنلا
 ىبمعاال هساادا لامف مرق بيعت بجتت ناو ,لوقاغر جل ]هس و

 لون اوه ىا ملوق سعت بيهن ناو لاذ هلوبسر واو هدا كنو ى

 | ةباشماهاثممو قتع سو كبر رع لوو ىف هتعمل كاتو

 ا تنك زيا ركعمورهم هبت تلا "ردو ةضرلاو ئيلزل اد نيكل لا

 ل ممصالا تهمل ل5 جلي ضرإم دو تاومسلا خذ ساوهو ءلوقو مليك ىذ

 | ظعؤلاوهو هلوتلشم_صرإلا ذو تاومسل ا ل دويعمل ا ثن) ه أعم نا
 0 نالت رطل كرش امدلاقو هلا مالا غم هل ةاما١
 اس ندا ١ اهب ملكل عشنسم كا ذ نجت ضرامو تاومس 2١اج

 "| تارلاش مارق ب اشتملا زنا نابللا نيالا هين مكانجل
 ١ | ارجو ديب ىهرأا هملوتن عاج ةرشم مدل بي وشلل كلر شط

 رن اقم ميحد ,تداعم رث سب د رطب نع ةرابع هشطب بالعأ بينت
 اهاض ا هطر|تنحلانوسلا لك ١ىد مب ايشملا امدإ]_ صح م اكولخم د

 مناعي رع ريع درزنملاث ب١ جرا هدا لا امسي ال لا دارس الانف
 | تامل الهرس ناو ادع ب اتكزكذ ن١ لاف روسلا تاه ييزجس
 | نم عربعو احول نب ١ حرخاو نورحا اهانممغطاخو دوسلا حاط
 هلؤووؤللع سانا لاك ملا هلو زل سابعا يع يضلا دا قيرط

 | قيرطنم جرخجادهرد سان لاق ىلا ملؤف غد لصفلا هانا لاكرصملا
 جاو مططممس١ل 5 نبؤدو محو ريل !ملوق غل سأبعنبا نع نيمجنب ديمس

 .| هنع جرحاو جالا ”رمرلا لاك ىلخرملا بمكب له نع خشلاوإ جرخساو
 | | جا لهصلا رم دأصلاو نمت رمملاو هسد) نمتلإلا ص ملا لاق أضي»
 سيلا ليقود قداصلاهسأنالا5 صملاهلوف د كاهضل!نعاضبا
 ا فامركا ااه اكح مفراد لاعا هدانا ه أن مهرملا ليقو روصملا هأنحم

 1 سس ابجي شرير جيارب مرعس قل لط (م عرتعو مكحلا جراد هب !زع ذع

 3 يملا: يكحام « |يلاد داه ى ءابلاو ينك رس فاملا نات_صعر 2

 ١ | يمس ىيرخا مجو ناضما ملاحلا جرخاد قدامع ره داصلاو ملع اب
 اقداصربزعني»» داه ف اكداق_صعبض هو ذ سابعنب !نع

( 

 مود



 حلا عروب نعد كالاعرفا نع وق دسلا قير رم حاحفإ) نبا جرخلاو
 هلق ةباوصلا عرس أنو جوعسم نبا ارع ةممهنرعو سابع نبا نع
 نيعلاد «أيلاو هسا نم ؛آنل اذ ثالملا "سال ١ مطتم اهو هلاك صعب

 كاقم»» هلل بكبر ن رع جرت اةروصملا نم داصلاد نم زعل نم
 حا مجيو نع ميو درج رباو_روصزم نب ىرعس دزحاو نمصلا ره دأصلاو

 سنع نيد١ داهريبكل اة صعب لق ثس أبغ حربا نع ليعس نع
 ”ابعرب ىملاص د ىعىلكل ١ ف نط عوه منو دره ربا جرتداو قى داض
 أضلاو ملاعلا نيعل 'ه_ىداحلا الاد حلاككتا فاكنا لاك_صعبش هلوقغ

 تي نتولكلا لغس لاك هيطع هب تسود ىدرط نع جاو ىداصلا| .
 لاق رلسو هيلع سا ىلصس كوسم رع فاهم رع حلاص_ود نع ثررخل

 مارق ةبركع ع متاحف -رب» جيحو ةداصءاع تيدا واه تاكا
 نع ج:نحا» مو داص نيم لع_ى داملارببإا انا لون لاك صمد
 أضدارثع جرتحاو لوطن ارو ذررم ءاطقلاق هل ملوقذ بوكسر

 مملا»_رسددتلا حنيسلاو لوطلا + :س:اطا»لاتروسط لقد |
 تمم ورشا ءاحل اك محل قي ربج ني ديعس رع جيشحاو ىجرلا رع

 3 اة فيبر نع حرتاو تلا م نسا وج ا
 ىلا رهو لاعلا نم نيسلاو معلسلا اج_ريحلاو رجلا زر ميملاو ءاحلا لا

 جراد موطتم | اهطكبوسلا ماض لا رهان ع جرخاهرهاشلا نرد
 0 ل وو مك م5 هلل) نبع نس ماس درع

 حو نارملا ؤ تقرد بيلا ءايسإ رم امساروسلا اوت لاك ىدسا :رعأ
 ىف نيغ جرحا. هاكر داك هسا نم فرحت قو هملوف ةئامركلا|
 ءلوتملا محار ابك اوم نه دهرصانورؤ - ةهسا حاتم مان هاوقإ

 اك رن اهسا نه مس ره ذوخام اهم نيرجلك هّحطعم ىورح أ اهو دحلان
 1-5 يو يقابل تاق ىعاشلا لاق ةيبرجلا ؤ دوم لكلا رضعسب انساك
 : لاكد *تضتدمقا|

 اه نولرزتلا بيردداو اذارشراو تحس
 0 1 لاكو انت ندا رش ارش ناو دارا

 أماه ملكاسيجرولا5 تمل اولا الا مهاداف
 بملالاقد حاجزلاهراتخا لوملاارنهد !وكرافالا دوبكرتال دارا
 مسالا أبنا رقو أسهبوه ىلا ةللكلا عرب ل سس ىحاولا رحلاب توطنما
 كب) عشلاو ةيطغزربا هلشنازنك امهم هيل ات فرشد دك أن؛لا ملظعالا



 اوال 0
1 

 | نب١ جواد ملظعالا هما مس اره ا دوعسم نب ١ نع مدمر لسه رب لج
 ثمثمسا مل 1لا5 سابع نرب» نع هل را ىرسلا ١ قب رط حم تاجرا

 ةهطرلا نب_لعق رط ىم مرتعو سرح نب) ججرحاو دعالا رشا « ايس

 انوهد مب ما يت! يسن اههاشاو_رصو مسطو يلا لاق ساأمجزرب» نع

 . | ليصنو هه ءاهسا (هييرب اجنا_ىا اشلاش الق وكي نا اصتا خبجم هاا امس
 ١ هرئعو ةيطعتس ىثص لوو عد فاشل ردو لوال لاتسلا رم هنوكت هنا |

 الامن مخأن قرط ىم ؟هريشت د ةجام نبا رجزحا ام علب ند د

 فرب ىلاطولا نبلغ تيبس اب ١ لاطو) ني_ل عشب ةيطاف رع

 وفور عسبرلا نوع اح فانا هرجرح» أهو كيزتغا ص مسك
 . اامتلاسلا5 بها رع جرح١و هيلعر ابيالو ريمه ر فاي لاق_رمحيكك
 أمس ووجي_غش هارااعلاق_رجبئمشا نارحأل شير ضان
 52 ايرعلاك تاز «امسا ره ]قو م تيمش س١ ١نهلوتي مكس نارملاو

 لكنا اح كا 2باجرخاو هدأت5 درع ةازرلا هع هجرخلا شكزااد
 (2010!عنروسلا ؟ مساره )رو مارا *امبل ربح مس|ونه دارسلا ذ ءأ يف
 غاضجابقو كال ل١ ةاشلكلا بحاصي دو رلس نب بن نع عرخد
 ثمر رجترب) جر-او لب الو لج دو اشملا لوا 5 نولوصي اكروسلا
 . صد _رصملاد ل نلالا5 ىهاجت نع ميتا نبا نع ىرولللا قب رط

 | تب) قيرط اىم خيشملاوبا جرحاو ادارتلا اهرب هس ش١ عازم اهونعم
 | تلد ادارسلا اهب هسا ختي م |هرملا ىلا ىلا هاج لة لاق متسج
 | ةيمعلرم داج » باص يقو اللات اجار خلت: نكت ىلا
 | نب رباجنع لا عرول ولكل رع تاعتازبا جرخاو ةماق نه
 | ىمرب >وبم ول احر طر بطخ» تيرس ايوهاره لاق بانر نب هددا لمع
 باكا علا ذرلا ةرمملا ةروس ةخافواتروهو سو ىلع هدا لص هما

 | تولت اضف وهيل: نسل احر طر بطخ نب _وخ هاخا تاخذ هب بيسرال
 آ تااداكن باكا ثاذ ىلا هيلع هس١لزن أمك ىلتد ارت تعمر مساق

 رباع سك ص هم لوتد لا شنلل) هكيواذىج وشش نلاق هتسمس

 ,| طلاقن باتكلا كلذ ملا هليلعل نن ١ امتولتنت كلناركني ملا اولاتف
 | ركام قرمام مكئجمل ثيبب هلبخام «أينجا تالق ها ثجح ىتمل اولا تف
 | رو اهوجلرا مملاو اموثورا مولا او مراحاو ئلاول كرب هّتها لجا امو
 | هيه لجاو ركام ةدمانلا_ون نيدش لخرنفا منسم هبوعبسم ىدحبا
 نعمل ملاك نيعانبه عم لهم اي لاق مشن السم ابوعبسك ى حا

 رلخ
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 أصلاةتموجبرا ميملاو بول موللاو عاحاو ئلال لوطاتلتمش١مرهلا5|

 نسا ملاك عريحاز وه عم له مزن اهو ةبؤتسو ىدحا امه ابوعش
 تمأخئام «ارلاو :موثولث موللاك مرحاو لالا لوطاد لّمنا زهق

 لاةرلل مثلا عريعإ نع عله هنسأتمامو برثولثو ىرحت لها ٠
 سيل صل لاك م ناتماهو ةبوحبسو ري نجد نه لوطاو لنا له 17

 5 زعارجت لاك !ريثركم) تيطعا وامل ام ىح كرما أتيلعأ
 قرح لل ءاكأ نه مجلد هزلسل ترمي اه هحج رو هيخلرل نس أب ىجا لاق
 00 نوجد و ىرحلاو مثاحو انونولاثو ى رح او توحيسو

 توعزم هرم انيلع اشترت اولا تف نيس مدراو رك امبسمت نذ نأتساهو

 فكارطلا از وه نترموجنرب» مجرخ» تاج, اشتم حاد باتكلام به
 بيير ا عر العد جيرجثب | نرخ ارجو ار نيل ن باو
 لم ى رثولكلا فرحال يهل ىلا ءلوق 2 ةيلاهلا به درع جاجا
 معاش بوهوالا فرح ا هنجوسيل نوسلالا اهب تراد تونر دسصلاىريسشنلا
 تيحاهت سلو هئولنو هكا وه الا ثرحاهنجرسلو مثاعبل رح
 عاتمت موللاو .هسدااهمسا عاتشم نلالاخ ملاجاورمون١ غرم ةىهوالا
 نطلموزلاو هندا 5))ثلالاذ دمحم هرمس١ اشم ميملاو فيطل هممس١
 ل 5(1 تنوحبرا مملاو بوذولا# مولود ءتسئالاذ هدد ليغ يمل اد هدأ

 مولا تبلغ ملا اح هموت ام رجالا طحت جزعجس لهو ىبي وحلا
 مّ الصحو ترف اكو كولا درس ْؤ_ ابولسملا«ىقيفت_رسرتملا تمبلا نا

 هر وسما لثياوط قلل ثورملا ددعي] ل ليببسلا_كلقذ لقاك عقدد|
 دمج لطان انه ورع »لاق ةماصد نهءاسن دهرا ةراشرهرركملا
 لذ ىلا ةراشالاو داجرلا هن رعرجنلا سابع نبا نعترف هيلع
 اال 6 لقد مهجىشملا ذر مل لصا لماذ ديحس كلذ سبلبرعشا لج تضأ

 لول ئطتملا فورا مع لطابلا نمو هنلحر نكمإو جوملا لكن ن١ 1

 اوناك بجرعلا د اكول مارإوقا ناد ملا اه صدالد لع اهلع مياصا قرعازلو هيزاوالقواددرشسع اه 2م صترقو دوسلالئادا

 ىتبلالععما ورك نجلو »ناكل مهيب ذلوارتم الول حاب نا ادويرجتا
 اىركني لذ ايهريغورصو تلضح مج مهلعول لب ملسو زيلع رس ىلصصأ
 قشعىلا مهوشنت عم دحاضمل او غول لا خل ملستلاب يخرصلب كلذ
 ىلا يؤر اك١ا) صم. فورسم ارم ناكمن١ لعل ش تلزب_لع مهعرحد



 حتا ه ابان لوملا لريرأخم ةيطهنرب١ عع نلا ذا كت اميين ىف ابك
 ىؤلل لا5و مدلك حالما ىلا ايبعوج لاك هأنسع ازره اظلاد
 5 نيزعريإزنو نمنع مولك ةدارتلا دول ىبج تم أب رست اهنا لولا
 لف لعرق هدا ابوكي نا نم الا سم ناك هرنسم ممس ىلع درر نإ جشم

 .٠ ارهاق لوضشسجر شبا ملاعفرلسو ميلط سول مهيتدا يوك تاقوالارضحا
 . | هياعسا مهنملا عمسل محدرملاو مل هلو زنرنع وتب اداب لمرعج
 ٠ | كك, لمتص ل اغاو_للاق هيلاىؤصدد ءيله ل بتبف لي بج تبوص لسد
 . | سانا اهذر استي ىلا ظانملا» نع ابدا اماوول اك هيبنشلاذ رولا

 ْ كرا هند ئب دبس أنف مولع هيل هل مدلك ارملاو مالك

 برعلا نال بو ىلا همم عرف ذل لبا هدوكتل دونت ل هثييدت
 |ىمعسل جدببلا لظنلا نه هسسا لزن اذ هش اونحل ادارملا أوحمس اذن
 عاايتسل تببسرل معامتساو مهارتسالاببس هنه مهب ابوكي و هزح
 4م واةنسمزإ و دلع احا لع مادام يو بيولتلا قرتف نحب ام
 1 اهاضدخ هازهال لقال ضعبل ةبس أشم ازه حلي او ةئلاخره اظلاو
 -رازع لرسم تركذ فورملا زهد لقد ىحم دأب هيد سيل ذا
 (ىلنمابهطعن | كن كد اب نبلا يف ىلا تورحلا نمل ع كدارتلا
 فلاب رو مههتشل ادالزتملا كاز ثم نبل ارهوتسل لدول اماما اع ءاحد

 ١ قد 'اي نا مجزجع لع عاولدو لل انيرمن تلد نوكيذ أه خرج ىلا
 ْ اهي مولك يونسو اهيفرج ىلا فورحلاب لزم ثلا اولع انا ىحن هت

 | نكوذ ملكا اهم بكرشب ىلا هورملا» موراعال اهرب دوصتملا)بقد
 هفضن رض جك حرك ذو فورحلا عيص عضد هد |ةرجرتع جرا أت هش
 | فاقلا ابقزنئلا_:رصسو ءاحلاو نجعلاو آملا ىلحلا ئورج:رغ
 ١" (ءاخلو ثيسلا ةسومرلا_ رهو مملا نيربئشلنيجرحلا هو احدد
 ا ككاو امل اد ؟ اطل اىؤزمحلا ناي دش رهو ءاملاو داصلاو اناكلاو

 .(/ | نيملاد مهملاد ماللاو ةرزمحلا ةروجج اردو داضلاو اطلا بطلا سو
 )ا مملاو هريحلا ة خيفسملا ردو ثزملاو ؛ايلاد فاّملات ؛اطلاد ءارملاو
 ' ةلّيل اردو ابؤللاو ؛احلات نيلاد ةرععلاو ءاحلاد فاحت ؛؟رل اد
 ١ تيؤرح نيدرحو ةدزعم اهورحرك ذ ات در ءاطلاو فانيلا
 الد طل نه لع مولاكلا بيلكزت ادزل هةاسلحو اتحراو ثمن ولاث ملول
 | اليس ما باك لهال س اهامج ةرامارهل رقد سيال لع ةدايذ
 ل30 نه لع تذكو امانه ةمطقه_فورح هنه روس لوا خرام اك نىلع
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 دوهط نا لمعت لاما اهطمي فو جلمحلا ثيحاس د وسلا لك اواؤ

 نامساا هو برملا ن مدّمتدقد ند انتنا أبوا نهض أن و١ لج اب ىئمع ْ

 ف يوتيد هبئارغ ذل امركلا لاق رسوم يلعس لسيما كيسي ته أ
 ةاطىا هطلبقت سبي اينا هلوقو هولا عني سي ةارت رشا ٠
 عم مآ ريهو١ تاكسللو 'لوعنم ءاحلاو صال انوكف نيطاوأ ضرالا 1 ظ

 ٌثابجزربا عديبجنرب ديححم ير طا متاحفاثبا حشاد ةزمملا|
 مسني اطلا نال يربأي ىاهطرقو لغا كاىتكوهلات هط هلق
 هركذ أنهي تي رشال نبملا لا ةراشا شعرا كوذف لش ءاحلاتأ

 ماوقذ.د نيلسرلا هس اي ىارس ,لؤق ةلرقو هشازع اوامر
 هانم]و قداصلا مداصلا بئىدلإب مشالبقد مهلا قدصهأثمم_ص 1

 جوحلد ه)دأصللا :رهم اونو مجرضراح و١ نارملاي كلغ ليغ اي داص 1

 لمد هداص تازّعلا عا لاك داص: و ةذ_نايطس رع احىلا نم)

 ظنا يدي ثااءل'ث داح داصإات نحل رع جرخحاو كاس هسبتاو | ٠

 د. اصاهؤرفي ىمل ناكلات نيس ناش درع جرحاو هيأ
 نعل ريع ىلعرجم مسا داص )بهو هدام ضر اعل تمت هدارعل اذ أ

 د ابم'بولك ىيداصءانسبق د ندا عرجرج ماويقم |
 ثمل جرش لا « أثمم هنا صملا ,بلزق كحد (لك_زو امرك اهاكح
 تتاكوهام يح هانعج رقد لس راع صرجت مد مج ؤد كرمص

 لبحر حا ضيرإلاب طرح ليج ةليفد _فاقلبج مد وبحعف د |
 رثسوميلعس بصري بلك ةوس مض'ليفد دهاج ي_ٌقارئلا| ٠

 * امعج)رشو ةرلكلا ةيعنلعتل درما) ىضق هلو ”ضناعلاضلشد|

 لبد امرك اهاكح تما لملاو ةلاسرلا دا طعرجت اي نقأ ٠
 مما قلخاهلوا اعورم س أبع زرنا نع (ناربطلا جرحاو تولبوه تؤنأ ٠

 ه«مهتدل مهن ىلا نت اكس لكلا كاهل ا تكا لاق تبوملا و ملتعلا| ٠

 هر كيوتل جيا هقول يشملاو تبول يوتا لكنا ننال
 ةداقد منع محيح ةاورااوهل قو اجوؤرم رول سرح صريمرجنرب١
 00 هبيرع خريص ربا هاوح دار اوهرقد |

 بكس نباءاكح رطسو مبلع مها لسينما ةامسا وهل قو طحافلن عا ٠

 ىبند نيعدلاه_وسمج |رثس ارعنربا انا فجتبال بتدحلاذ.5 متاموحأ ٠
 الو جنب جرخحاو بوكت دع اح نكف املاد وكت رقرفلكنيل |١
 هلل « آمنا ثنن ىلوروسلا نيب عاود ٌعاوملا ناىلع يلد ةارتلا نه

/ 



 ًانئايعاب دوت مولعاهو أمؤلعا لش نيح نوكت اال أسهنبىلم ثيبري نحب
 سانلا بسحا ىلا هلو مشازعذهدامركلا لا أهم ئس فركالو
 أهريغو عيوسلا نه ذ.اهرج |مع نورملا عاطتفا ىلع ل دينه مايؤتسال
 مب أشتملا لع زم يباله ماوهد الاؤس مهضج دروا إ4 ضاخ
 | ارق مكلصا مضتخ يف لوالاب د١ عاجل فرلخوج ئاشملاب ملك ناقالوا
 1 | لثللاىيهويا ببماجاو ةكلاب لئم زياد ءاوس من | هسم هم علك عينج
 كلنا ذ نتن هجو ثمدنيل اذيد جد نم + اششسملاك كحجلا نب
 خ نااتجيو عيتلار اتخيرارلباو مطاولا كح فرحه الا نكت أميع
 ا اأثد راكم همس :رذ نحاول ا مولا ال1 لبتجيدل ةزللا عطوب مكححلا نا

 1 هجيلا عي مسا رظنو قركت لا حاتحي مياشتتملاو لاحلا ز مب لمّتسم

 2| .|واضتمس يملا ناالو قبس لصارأب لاعلاو لصا مكحملا ناالو قب اطملا
 ٠ ًاتتتملالازئا ذ "كلل ابق ن) ميضحت لاو دارجمالا لج ال مب اششمملاو

 | اسافلخ ءلع ركعام ناكأنا الك ىرملاواد ايبلا هدأ يمل د ارد نم
 | مت اكدر شحبلاو هضم اوند ماسلا بجوار ظل رع |نسلا ثلا أهم
 لتنال !روهظ اهنهو برتلا لظعد ره نالذ ترعمل يمنحلا اع يتسس١ ناذ

 رظنو ليوانتلا جاتجيال امكن هلكادارملا داكول ذ ١ تارمرلا توانت و
 نكعال امن اكلاد عوبخ لع ملاسلا ل ضةربظد ملو قلخلا لذ انه توتسد)
 تاو يف نقؤتلاو عنعضقولاب دأبعلا دانا اه دئاىغهلف لع
 مل ناو خوضملاك ةوالتلا ةرج رح م لأشتشالاب ميهبلا ملشلاد
 اهزعد متنلو مالم لزن امال مهيلع ةججحلا ةءاقاد هيدا لصلا رجع
 ةءالامسسا ضرع ره نر مه لعل د مم اميذ او ماتغرلاب عم هأنسم لع ضوقولا نع

 ةرولملا نع :يسلازخ ماما قو هأنمم لع نوقولا رع مهزجتل عدلا
 تا بول وم ما لاقد تأهب |كينيملا لع هال انتشسا لحال نازرّملا غ مط نم
 | ثيحبهازناثه م ةعاسلام| مقرا نازعلا امم. ةطنيرمقلخلا نيلاكك
 ءانكويلا تايأب كاستب ىربجلاف هبهزج لع به نملك ب حاص ب كاسي

 بغنمازه لود ىررتملاو !رقو ماذا ذو هىههتشياما م<ىلة ىلع انلججو
 ,| ايتولكازلاكو مو مالا رشرعم ذر منع اذ ىكح اتحد للدم نانا
 .|تلغاشولةاولاقو ىحل منعوم غو نقو اننا ما فد هيل» انرعتت ام تنك طا

 كاست ةيجلا تبثه د نأصبالا مامر هللوتب كالتي قرلا سكس د
 / ١ استي انملا» ىوتسلشرملا ىلع رجلا مفر م م<ر نو أخي هارت
 ١١" | هبهزيمل ةّماوملا تابالا دحاو لكرمس مد تهلك سبل هضوتب



 ضبع اضع عيجتتشف لااملاو همعأشتم هل ةنلانملا تابالاو :كح

 ةعشملابد ف بجو ذن١ امه رت ١ هه مماشت ١ عوف اىركذ الملا ثا |

 أبنسو باوملا سو بجيت ةمشملا ةدأبزو ملهدارلا لا لوصولاذ|
 تم اكو ىخاو به زملا اساطم ناك امل اكتم هلكت ارسل تاكل ا |

 ساس ٍبابرا ىقني ام ءللذو بهزملا تالذ_روساملكك دلطبم هني رصب
 لتشم ناك ذاك من عاضنامو هلهرطظنللا نعو هلوبق رع بها ملا

 هبهزم لينؤورأد هيف ندع نا بهز ملكب حاص عمط مب اهنيك مكححلا

 يبد لءاجلا ف ههتكد بهازملا باير عيجدفرظنف متلاتسصْسو
 .اشنيلا ةرسئم تاايكجلا تراص كلذ _ؤاولاب اذاو بهنه لكى حاص |:

 فا أ هنمو تيا لال ضتيو هلط اي رم لطسجلا صلختن قيرطلا ابرد
 تاتا قيرطب ملل لارا اقسم لع دايتشم ناكذذا ازا | ١

 ةذللالع رد ةرينك مولع ا اذ لح غرف اد ضع رطعارضمب عجتتو |
 مسك ل نك زركرمالا نركب ملولو هلا لوص ١و ن أيل ' ١ لأ مل اورنعلاو
 لاكحازملا نيه رب أشمل  دارب ف ناكذ ةربثكم: مولعلا نهزيصقرلا
 متابطو ماوعل اد رص انما وع درطج | متشس دارتملا ن) أسهنمو ةريثرككلا
 لوا ف ماوعلا نه ممس ىف يداتعملا لزب عرمالا شكا كررطنلت ماوعلا
 (ثعازه نات ظ هيلار أشمالو نيم الو مسك: سيل دوجود تأش اماما

 ضم ىلع نإاد ظ امل أد !ىبط اخينا حصا ناك ليطعللاز مقيف_ؤفو ١

 عمل نيا رلعل دي اء اطولخب كلذ هنولتو هولينتو هوه زن اه بسانيبامأ
 تاب اكتنملا نم (بوكي صاع لواط ادوبطأ نع رق انا اوهو لوالا مشل 1 |
 ومما تايحلا ار جوهرمال حا ل نشك ىنلاوهو ئأشلاملتل وأ ٍ 0

 لكش ام لواط ن استون مرزحؤهو همزعد ذل تنوحارالاو مجانلا 3 7

 حنمداريخ اتنلاو مب يتلا بهاب نم رند ضرع لذ نهاظلا يسحب هأشن ش

 حرخأف تايد ذ ىكررل ملسملارضرتن لق و فينستمل !ب رطب ةدارب جوه
 كين اما هدالو الو ىحلاوما كرجتت لذه وذ ةداتق رع احب! نبا|

 تهاكلرجت ل لوتي مرلكلا ىدانتم رم ازه لاق اشرل) جاب مع نحيل ههأ
 5 ضد جابر مس نا هما دري امن1 أيليملا موبلا د مهدزلواالو 1

 أه نا نامك لبر نم ثقبس ةركل ولو فق غاضيا منع جنخلاو |
 ناكل ميسو ءلكالول لومي مزلكلا ميد أهتم رم انوه لات ىعسم جاد 1

١ 

 | تمماوجلادلاق !نكش ةماعلا موي ىلا نيدلا لك شرملا عجش اوه عال



 . |لسلو ب انكم بع لعل زن: هلق ذى هاجج نع جوخساو امازل ثاكك

 ام باتكت ويح عزنا ىضاحااو يلقنلا ماذا لق ماج ل
 [لاقرلا كاضارو كايفوتم الاماره ذ ةدأتق رع جرطساو اجيوعيل لجبل
 ةمركع ع جرحا تايفوتم وللا كف لمنور خزملاو ميلا :سمازها
 | ميروتلا صانهلا5 باسلل جون اوش ا, ديرس بازعرل هلق ذا

 ديرججرب) جوجو اون اه ديدش بازع باسم موب ملل لومي سحاتلاو
 ناطيشلا ماجن هتجحرو ل الولو هلو ؤ ديزثي) :رعا

 الواثم زمول ذاع بايع ذا ره ألا ةرحومد ةمرّوم راد نهلاق دالك
 سابع نبا نع جبرخلاو نيركالو ليلك ثيل متجرو مكيلعمس!لضند
 أمنا هواردئذ هينااوار اذا مءالاك ةريج هسأنرا اولاذ هلوت ث

 ماسنا ؤعب نيرجتس ١ للة .حخؤمو مروهوهلا5 هساأنرا ةرججاولاك

 لاق أههف عاراداف أنت ملك ذاو هلو تهل ربو ةريج ناك
 فرحارلالاكو مودلاتلا ذر |خوم ناكناو ةضترلا لوا! نجوما
 فلاش زيدل مواكلا ةررخحا أملاو قرَمبلا بذ لب لث املا ف فرلاتخالا ناك
 ل لرإلالا عفت ةرقملا نا ةبومط ااجملا ملع مماما مكرم أي مهارنا لاق 1

 وتب مننا مهسونن ذ. اراه لعرمتتسا املذ مهلع هنبع تخلت لع
 ثا مكرعاي هسه: لافف_جوح خلاض أح مئار اذ اذ اسمن يلَتْم ذاد

 5 . اول صإلاو ه اومخ هلا نزحلا نم تيارذ١ ل .ثمهو ةرّسب اوي نت
 ”انحلل ئاشلا لومثملا مرّصذ مىوهنم ربع هاوه طا نوعا نم نذل هما
 0 ئطحااب ىوحارعست ىلع_ووحا < أشغ هلع عرلا جرحا هلو مب
 ١ | نرشلا بيب نحاا هزل بيب ازع دوس ل صاماو موس بجبازع هدققد ||| | 'لمعاشلل ةياع ىو كانغ هلل ىوحا مجزحا ىد_رلل أتمن لمجد
 أ اب هد م تمهرمل د شن يلوا اهانرشض تكعضف هوقو داوسلا

 ١ فكاذشلا دع وس م0 اذ ازه لعد ابيل مبز تأهرتءىازانا الول

 مب [ّنك مياصلا نب نيدل ١ سس ةعؤلاعلا هر ثلا قو كال نك سييلاه

 اة نإ ١ةحناشلا :ىمللههلاق ةه ممل ظااولالارمس خر ةم عملا ١

 تحاييرونلا بوعرتب من اك رب اتكؤ .يىببس لاق ام ماّيهاط كلذ ذل
 , ١١ باس 0ليصانت هاو هيلاجا :كماب نهااق ئعا اءايبب مهد ه١
 كولا عازطا ةرشع ليزملا ب انكم ذر اهنم فروظ تف عرارسساو م شما
 ٍ لات شرإو وراس و تالا تاو ذرومإلا د. اكد هسا معد سسك هللا

 ممغ اس١ اوؤعاد توقد لاصلا ولو او كت املا و ىف كارل ]3) رن ١ هنا



 سو .لوتك مظل فأشلا ريال لوسرللو هس تأف غوث ضأ |

 بر ا حا رز وسمو هرداو نولص كة هللا (ن) لوسرلاو ردد عطي

 تاليسملاو نيللسملا اداوم ثم ونه طع ركنا مك لسلك فرش كو انلا

 ذ_ لاو ونال ونال هبعلابهيملاو ىحلابرجلا هلق ةيرملاو هياط |
 لئلا تاومالاالو أحال ىوتسيي أهو يالا تيملا نتوجلا جرخي هلوف | .

 ممعلع هلق لذ ممسلاو اهوبكريلريجلاو لاضملاةلزحلاو هلل

 معا نخااناهف وقد داوتلارصبلاو ممسلا نا ءبلقو هدأ صن ارلعم
 اهب لرتسا منا ش اضنلا ع ةيطعنإ كح كراصماو كم
 000 6 مفصو ل مكو نيكو صصبلا ىلع ممسلا ليضنت

 جد هعم حرجو حوت ميلعسا للصدهم لون ماإذ ء رهو ممسلا| ٠

 ”ىصرلا مب لمتد لا كذمو تا ظ

 دووم وتد اسل د ملف تيبرجابملا مدسند_منالو لوس صادقا
 تمارسلا ة ارك ذ شرح نمل اوله شمال م قعد ناضدالاو ثسرجابملا نض| ٠
 أشاا ريا تييدلاصلا مث ”لبسلا نعي رصلا مع نيايبمل ميدو 1

 سو ديلعسس» ىلسهتوجملا هنوكل نرش نول قاعجا لعق يمسا يفتت ||
 ماركو مدلكلاب مث اططصال نوره لع_وتوم مي دقو مءرسماو علو نم
 ءاهيم لع لبرج مرتو جلصاخلا ةياعر هلط ةروس خ هيلع يره
 مكل اعانم ملف ذر عربع_لغلت املا مكيدحند لضفارادلا رمل ياش

 أهإو تءاذاصريطل او ضر و تاومسلا ةنمرإ عسب مكداضالو ظ

 نك ذ مستمت الذ مهشت او ماشا هنماكا ان فوق ذ ماشال مدت
 رظنإل ابهذ رست ئاذ سعيا فولاخي مأشال مرت بس انف عدلا
 نازك له نيم ملا م<«ىمتو ميكا مك لمت بسام هماسط لا نأشالا

 لاه _صزالا ىلع ءآيسلااو ل أيثسل ١ بادصا له حزيرجل ) بادصام عضو لك ذأ
 ضلال محو 5 ابط تارمس مبسما قلخ مؤ شال مق ثيحرتل ا لع ٠

 كثمولبثو هلصانلا تاعارللبمذ حارس سنس لمحو ارؤن نهذ
 فاشرلا نبا. لاق شك م نيمصل) نيملعرث اعل ١ تارمس ا له) عافسا

 رع بيعلا مي همت هيدؤ املا لهل عضد عرزد نكد هداكأمل نبذ اًخنأأ ١
 مسي |هإو ترساريلعدال ةدابساو بيعلالاع عرق ذ ةدارسلا|
 ” [هاماىيهد ديساتملا منال هلصانلا ةياعرممزورخاو_ؤخادىسلا

 ابنت محو اهوييرت نيح لاح اسهح مكاو مل دك مولكذا قاسم ملمنملا

 | ةازخد بصاللهال نظر تاسالهال_«ىضي نجر ملاان'لاتن | .



 ست و٠
 مك ملاومعلا

 | | تلاحاج لا ةحارالاو حارسلا ئلاح اتياث ةاكاماو قارملاب لاولا ناخ

 ]| |ىهدازخا ام لامللا توك د البلا زحا ىجرملا نم اهئ يجموشو اهتحارا
 . | لوال نود اهبل املا نوكتو د ابل لوا ىيرملل اهجارس كلاحو تاطن ملا

 ' (| | مق اهني ملد ارهرسي/ا ذا نيزلاد هلوق هريطنوص اخ هيف هذا
 . |اهيطوافوح قربلا مكس هلوقد قاطنالا خ قرَسلا نال ف لرسام) نين
 تاقرملا لاونج الا نطملالصحمالو ةقرب لدا عم متعت قعاوصلا ن ال
 ًامماةناك ال نال لع اهعرق ثيملا علا تبا أانساو اهانلكت لقد

 كوش لل نبالا مرق كلنا و ابجزد تنصحا يلاد لذ اهركذذ
 هندو هلق غوتوم مرت هرلبحو ميا هلّماو يدنا انلمحو
 تال ,يِلع | باس ملسلان اكن اد ركىملا مرد اليهم امكح انبنت واكو ملم
 ةبس انهاّماو كبرحلا ذل ن اك ذا ميالا لوا ذ لول هه قايسلا

 . | يروم انطعرمل و حاصر لواض مل قدك اتلدو معمل نوه نمل

 امج انوا متي نا كتم ابن رمل نير طاطملا نطهرملو
 لبق سرمالا هلل ثيبرحاما نه ةىمملأد تيبلوالا ام ة)شم ساو مق

 اجل طواهاو محام هلدذ لؤاماو ةرخالاو_لوا» ةنيجلارلو نب ةرمو

 نضحلاو ميلك راد سم انلا نييلدالاد ماش عجراوقانكو ةلصااللا
 :ملوف ذ نيرا ىلع كيصولا مترّيتنكمب دو انا ١ اهم امزح ب ماعلا ىلع

 كير اهلع رشه نيسول ند حم تيب دوا اهب ىو ةيبصو لعب نم
 ليسا م شستكد اجيالار اهنعاب عئامزلا اه وهو قعئارسوأسلا

 مجرب رع عزنو حيدر لع مداو دوما رلع تارلاطل ١و نان ملا ىلع
 ١ رعت دلملاو نام) ل عدو) دو ىنج ع عوهو ىجيم رع مههرنا و

 | داهو سائلا. رهو الاسر ت55 الملا نم_ؤيططي مها ءإ قو سشبملا

 لالا: كلتانبو كطااوزالل5 همه غل بر زل ىلع جاوز 915 دوت لع

 ' | ثم اومكل ازئالار أبتعادو ارجؤد ولو: مزخم انزل هلق طمونملا ىلع
 زن او سانإل_ىرج] بق هرب ]بخنالاد روما لزناو_متاو ميغسبا
 اتنغاذ اوريعساو 6 ؤم تيلكتلاو بارجدلارات هاا اداقزلا
 ل سلائازملو نبا زع جوزملاو اتظالالا يالا كت هياد كهرجد

 | | تخلو شموع تاز انوا مي مس ارم ام او دبا ليسو ريلعرس لص
 اذ مسد اسوهللا ةسخأو ميج لروهالل ثول ىو ام اخكمأس عابدد
 ١ | انا ملف أمإو تازلاب أهتزبام لع ةمرّوس ره ةرم لك دارعال عيحج

 . مه سلا نشيل ىلع عامتجالو ةعايملا لع ضريلاف ىداززو وشم هس اوهوتت

 امو ا 0 1
  , 7ا ١



 تا ميلع ملسلاو فزع رن ل مكجلا لعزينسلا منامك ةيببسلا
 ماشا قروس ميلع مكحلا مجرتمت اماو يلسلا نعش ان نأمتالاد ماكخاف
 نونا الاربع ةدارعلا مرتعت هزهو ره اكحالا مجاور ماه مثولف

 ريب اونل!ىحي ءلوق ا نيكو من اعاق لوصح. ببس ابل ةححاتلا عروس
 بس]ذالا نول مشا كلان لكل ةرابهطلا ببس ةبئملا طالت رهطتملا | ١

 جرملالا ةيعادرصبلا ادال مهجورد !ىلظفحيد مهراصا نماوضخب مالا

 منن شككن أن مكلا ادذل غرم نم ينمو داك يتقي مل مك ةزكلا :سصاشلا
 اهبل قباسلا مث لششملا مث متن ملاظلا مق ميال هسمنل لاظإ
 هازل لع دش ١نلاو كا روك نال اذ ةقرسلا ١ نال دكر اسبلا لع قر أسما مدان

 ذو ثرح بانملا لع ةمجلا ىيرتمت «ثسلهو شكا نيد أثنلاطال | ٠
 3 ىبصْع تاغ قم جر نا مقا لس و ابلاغ نارشلا د
 جا ىزالا مرق اما ميلاما ىف بجاهلاثبا_لات مكاو دع كدالداو
 قو هس ثنا جاوز ال ملاذ عوقوو ارعا مهث ناناخلاه دوصتملاتالأ

 ف لالومالا ترو كال نكد مرض دارجلا زوما شب لت تاكو دالوالا |
 ةنتنها اهقراطت د اكتر لاومال نال نم كد الواد مكاو اغا هدو 1

 م ١نلدتسا ة.ددلوا سس ء: ؤختسا هارانإ_غطِم تاشضالات١

 الاعايلرلا قدام كتل مس |تلا ىلو١ ابعنمت ناك الشم هنتشلا ١

 للى ل1 نم فرش ١ نيحلاد لجل رم قرشا نيلا نال قّملا ضرخل

 هدرع جرحر جو ملبالسيحأت عوملا اراه رهو نصبلا نم رشا ميسلاو |
 مل نفذ ىلمل اراعلوسرل او رهبجرل ولع و قرلاو رهجيل لع رجرلا ينتت |

 سشاحاا هإصانلا ةاغاماهربشا) تكذ كنزاركذو اين الوصي ناكر
 ايد أديال مؤدالو ةنس عزخأنال ميلع جرحو ئيدالارملا اعل نم رتل

 نكت حوامل اود هه اربع ةبوكي نه) عيسللا نكت ل ةريبكالو ةريطص |
 منك انهبرخا|بابسا مرتع نو مياصلا ربا مك اما ته ةديرتملا |
 ه« بلوتو هيلا منطب دخول نم منه هلوتك بجياد ةروتملا يعل ذا

 ىلكلابجلا مي ىرد نمل! ااةريطلاو .رمعسن لأب جلا دوا د مهأنرطسد |

 عاما لخداو ةررهلا لل داو بجعا ابيع خ ورمل اهريزعش نول نيطلا | |
 لكل هايس: لصاوتلا خياعر حو ىطان تاوخريطلاد داجاتلالا

 قلو وماذا سو ص ا|صتخطورصخلا ةدافا اهّتعو ةريشثكم)ثها | ١
 ةنانو حا ش نحوبو عموم غال مدع د 4 _د# ثيدافلاد |

 هكر ع6

 «فدالإب ارب ميال أهم شطب هيلا ملم اهب دوس لجيا محلا ملوك



 ةراشإا تهرتعت اكهيذ مقدام وهتسسي عموم لك ذ_قأيسملا بكل اها كلذ
 ضيبتوو نقوم ماش امتعالا مب منملاو ةاربلا يصل أماد هملا

 ١١ | ىلع مزلكلا جازحاو ةحاصنل اذ نافتلا ىصتل أهاو تابال هرجد
 ا اولوقور وتد .طحاولوتد ارو ب ايلا لولخد اد هلو ذا بيلاسا ةرع

 | ىر هايف مروا انلزنا ان هلوقد ادعي بابل اولخداو ةطح
 كدر ا,زب سوه مب ءاجعزنلا بانك لنا سرق ماهم خلاق دز
 ٌقدتس]ظند ماملا هلض اخو هلم اع ثوجرماو رسماذلل عىنل ١ سس انلل
 ىتع باندا نأخ | هلع ملكوتع ةءارتبملك ةعيصو صح يفي :رمرل حاصلا
 "كتب 0 تيتو فز اهون أممججو امنينشن + للاد ىذا و تنوعا مهلك كت كاملا رعي

 | ءلقليرب لوما زه هتهررم ملك مب دارملا داذ اك ّ) يدلاول لاق
 كيلوا تادلاصلاطولهد اونجل رس نلاو لوتسلا مهل وح تب نا تايلى> لح |
 ” انح مهددع|ومتانب نال ةد ايزو نسما ونسحلاس نيل .ةنجلل باحضما
 ”اسؤب ره ةشحلاثعلا نكت اب تولال او نيبال نضرحملا نم سني ىولملاو
 .١ نرهو أمئ اد ًأمهوذاخ كتم اجا اي تازللاد مياه اوبس س اذ

 ٍ اموال ىف ءاسامرإذ لوعرت اماد اوك الوصوهو اهابوس اى الجرس
 ْ ملا او ميزي موس لجيل ءره و ا يلا .

 الاقسام دهزع لأ رشاد «داداذ هع عيسي
 هله مالكى) عوار وما ذي ابي نا ادن حيل قع لدا ضل شمل مساو
 اىا نيسحيزول د اشم ةدا عيب لك ع١ ميسل ١ سدا لحاوىفع لأب نرمملاو

 ىح ىولاو يملا قايسؤ. ةركشلاو ومحال نيللالا ليل ه اناشنالك

 ىيطشلاةأيس و فااملعنرواخ منا 2 لازجالدو قواد
 فو ٠ هدد مرفك مم قيح وجاف كلر تس ١ ةريكرتسللا ”رمرحد انا و
 .| ماعلا بصق انوبط :ام «اهسل !ن انا نت اوىنع د |نتما» قاس
 تلد سرر لواج ضال ل5 همر ىلع زال لوا ارهاسما تول لع

 ياام ملف صيضختا هيف ليني دال ماع رم ام ذ نزع هلاشعو
 | ةلاحرجرقح ةشرملا كيلع موحد ثلكملا ربع لج صاج لش مينا ومتا
 ا نك ذو أيارسلا هنجرصخ أمرلا مرح د دارجلات تامسلا ةرسهو دارططالا

 1 ا
 قفل ١ )هيدا ارحد تبر لظيالو ايش انا لدظد عرس ند

 فىذلا هدا مضطن نم بارت نم كئلخ هج نا هللا مكرم م رلكتسبمب

 لمج

 دهب بهو لطس



 ادد رتيهرملا م كا ربع ل اهكتايط نه تلك ضم مك لمجأ
 ادارهلا نم تحيزهتس ١ رشو .ميعرملا ماكحالا ةزيزع ادا ىئيملبلا دارعادا
 بوصخال اذ ياه كك ابماركيلع تجرح« ل وتشد أسهف تيا نكشلا دج أ
 تنل هر صرصنحلا ماسل ١فيلاشل او رضا م دارلا ماجا ”داشدا هذ |

 ظفلاالوأنت هج نمو زال عيب هلومش درج ل وده نه اهزم قوز امني | ١
 هش ربر١ (حاثم ١و أبن دزو طل ومس دازد ١ ذوهلب لكحل ةرجج :رهالو
 أسهم مقل ةنيج تسال اهو لقملال هلو أنت ةبجترم دارالا عيد هلومشسد
 أخ اثرا ضولاذب ىلصالا هعونصج رع ظملل !لتنمل امطقز اجي ليال ذا

 كاجو :جشملا_لاقد ابهتنلا ميعج نع نيمرحلا مام هز شنو هلجانحل عيجد
 ضعبلا ظذلل !لوأنت نزل كيا, صو مب ادص)و_ٍعئاشلا بهزح رشا

 ةيع دلو رز نه اهسداشي اهتبتح ءطاتحاانه يلف اقانتا| ١
 دق ىاثلا مشو ريع ذم كلوا ةضيرك ن١أمهمو يظل ذاثلاو ١

 هاندا ذو اق أ نت١ صدد مب داري نا محضر ل واه ن١ اهتهو تع كلضشن(ا
 بس انما مل لاك نينا اكد ءارق_موضملا مب دورملا ةإثها :رجف فالخأ

 تر خال ثيددح م ريو درع نبا مجيزحا١ م ةعانخ اهم بارعان)
 ةأنلا لاق اينرل) ةاقزاع رع تيه ئملا هطشت ذ سيبك ماتم
 ةءاشول تقود ناطبشلا مكن ذاغا هلق دحدو مب دارملا نا ىوشد اجو
 شاركت و لاهل |سجج هبه ىئيسملا ن اكول هنيعبدحاو لا مذ ءلوسإ
 تو هسا هو ايمو ازا و ةهاظ دل لدةمجأ
 لاضلي :رهرع اذلا ام ءىبل راو لع ها فرس لوسد ع١ سانا !

 نبا جزل سانيا رطاذا ثيحئماوطبل مي أسنو بحل |
 سانا رطاخ  كيح لو ذ سابع نب رع اهنعلا قيرطجنرجر يخرج

 مو انو امزعرل دبع لو ىنش اوت مد عي بشتجلاؤلاق |
 5/3 الي ربجى١ بلا 2 لصد ياوهو نيش دلملا رت دانف اكن
 لثكا رفد الج ةربنك نازل ف هت شم اذ روصتملا هاو وعسعنا
 | لستار مثد سخروا هد ماج :ساأمذا حوبسملا نه |

 ىن ا: سال اهرجا ثززتلا غتدهو ةسزصتملا»ف لصفتماماوإ

 ' | هينا صرؤكو هيضاشلا لما هيلعو ةّريتح |١ هص١ بهازه هه

 ٠ قيفحلو (نلا كلذو_صيضصخالاب هل هلوأ : تك ص يضخ نعد قاملا

 . |متاثلا زا ا كيح عصري ججنرب ىبحس انارق بي لملا حو مقنع لأ



 0 | تلج ان مهدراجلف ءللمش جراب از ايل مث يرض اعز ثيذنلاد
 . [رشلاو رباك ني نإ ) ثوتس أنلا مف كليلواو با ةداهش محلاولستولو
 ترسو يالا ت احلاصلا اولعو اوما: زلا الاءلوقرلا تبووانلا معبتس
 ؟اشيلا نم تأنصحلاو بائ:رمالا هملوقىلا اه أش قلد تال ذ لعب
 ركاب وع فصوولافاشملا هىجدالا كلاه روش ل كت اع تككمامال
 ىن طربا فاأشلا ثم جلخ اللا مكئاش سركروج خالل
 اريح مف يلع نا مهو اذ مكن اهيا تكلم ام باتكلا نونعتس تري ذالاد
 ةياذلا مهارلا ةيصولا اربح نا تيرملا مرح طحاذا كله تك
 1| | طموح لق لا لحال وويل بولو ساد وسب ال تيب زا ١!ولت اقوي
 البلا حابب تح كس ئراوتلتواو مالا ابررطي يحن هرهرتعتولو ةينجلا
 لوي رسعانلا يالا ضسلا طزدملا ملا يبني قدح ونش او !ولكو راح
 اجلا عاطتسا نم تيبلا ج س ًابلارلع هدوم لكلا نمضعبلا ١
 |! _- ره سايقوا عامجاو) ثي رحو) خا لحم ةكرحا ميا لاصننملاو
 | مثواك سرنشلاد نصدرتي ت املطملاد اكد ءمإوف ثارملاب صخام ةلشما
 ظ اهوستن'لبق ص ىهويشلط م تانم ملا كت اذا هلوتب صخ عى

 / | تن'نيلج'لاهاض تالواو هلوتبد أهو دتمت ةدج رم نيرلع كلاي
 ظ 1+ ةنيملا مرصخ مل اد ةتبملا كبلع تمرح هوقو سلخ نحضن

 .[| | 8 نايشلو مكتاعاتم همامطو علا دبص لف لحا هلوتد كايسل ١

 ' || | نهارمد مبتاد هللؤو أجوتسم امدو) هلو ههايلل ملا حمو
 | | ترام ملح عانجلذ هالوت_رصخ ميال أيش دنس اور اهل اراطنت
 خراج ام امذهرحدو لكاو ىاجاف نولزللاو ةين'نل' هلوقع' مب
 1 اويكانل رو بازل ره تأزصحلا لع اه تِيضن نلف هلوتب

 تحو رباما مككاهما مكبلع تجرح هود صح ءاسنملا رم ملل باطام
 ١ عويبلاممصخح عملا ههالحاو اً موف ثيرحلاهرصخام ةإشم 11" | |١

 ”تاوملا تآياو رنا أدزرعلا مم صخ أبرلا مّرحو ةنسلاب ةريثكر ضد
 ضخ ةتيملا ميرتع مياو ةنملاب تسدلاذ تلازجلاو لت انملا اههنم صنح

 توقد ةنسلاب م اهنعرصخ ؟وزورثالاث تيدو تنام دارجلا هزم | |
 وطقأذ 25 اسلاد قر اسلاو هللؤقو تلاد ريئتتملا هنه_رصخن |, موبرط

 عاما صخام ةلشل رهو ةشماب نانيد عند ادود قرب هدب |
 ةظثما رمد لكم هركذ عاجالاب ثري لتقل اهنجعخ ثيراما يا | ١ «
 [نصخ ناجم اه امهم او لكاو ىلحاذ انننلا زتي) س املا صخام !

5 



 عج رمرمنملا تأنصجلا لعام نضن نيبلمف هلق ةصرشملل ةمالأ ٠
 (نمل اص صخب ناكاه نارمل' ضاخ نم ١ يصف أضنا قم هركد ةيالإ ظ
 موهرصح مي نجلا اوطعد يحاك هلو ةلشجا رهو نيزنعوهو :ئلا| ا

 نأ ١.ل11) اووي ىقج_رس اثمل ؛لت أقر دا تبعا ركسو ميلع رس لص, وف ٍ
 مبرد موعصنطسولا ةدلاصلاو تاولصا) لعاوظذ اح. وتو هس
 جاضخاب ههو ركملا تيماقوإلاذ ةذلصلا نع ملسو ميلعمسا ىلض

 لؤملاو اببلع نمله امل اورلوقو تبعهىني ىجح ارم نمد |١ ه ملسو ميلعسا

 ال'و ىنذل ةةررصلا لال سو ميله مس لص, موق مومع صح م<ىلق |
 هلو مهعرفج رقت يح خت قلائل اشف ,كرقو ىوس ةرمىذل|
 2 لوس اد لقاتلاذ أمهخيسب نيملسملا َيْئلا ١١ ملسو ميلعسس» لص
 قيس ذا لوا) صوصتملاو ممل اد قلاع مر وتضم عو نمراتلا| |
 د اهرحا بها نم هيد همرمع )ع اموجي لم مزجاوا جيلا ماسلا جا
 لاشماو مزلاوا حبملاثيبو مرملا ثيي أ تالو منعفراصالذا| ٠

 يمنعنا عحالاوهو ثمل اشللاو مايل اذا حرملا لج ميلا قسين ل ميال ال
 أع كيد ملراعن١ مد زاو ثلا نإ قبس ىلا ماع مضر ان مل نا د

 ىلا داخل ناو مه نلرلربالا هدا هلرق_ضر اسمالو هل اشم امس
 ممعاوزاىلعال ترلخذ اح مجوزمل مهن نإ و هل نإ رضر أملا مهو ميم

 نيميلا نرمي يتخلل محب عرهاظند حرملا قيسم شاذ مخ اجا تكزماعرا|
 عديم اهم لهاشرن اذ يتخلل ثيب اوستن او كلذ خ مضراعد أسهأ |

 هل ملوانت درع ىلادان لاذ رثع_لهلوال!ل مخ حربا قسد لو نيمللا|
 قيس اذ يالا زتضنل او به نإ هبوننلاب ني نإ 5 م نا ١غ هل أشمو ْ
 ىلحلا غسيل رباج ييمح كار ذ غمضراغو عابملا ىلحلا عي عرهاظو مزلل| |
 مجم ادا باطما تلتخا فاشلا كلذريع علو للمخ ةاكذأ |
 ما لمن له لوسرلا ابي أي تسلا اسري ناي قمر وسو ميل س ىلسصأ| ١
 ملمملا لوصالا ث محاط اذرع هرعت ال نما ةورّملاصاانال مليشف |

 نس انياابءإاسب باطلا ؤئلتخا ثلاثا مهصلاصماصتخالا

 نورك( ريلعو ًاهص ١ يهزم لع لسر ,لعس لصلرسر ١ نيله أ
 سما ل5111 لاق ىرهنل !نرع متاجإلا نب) جرت مل ةغيصلا مريحل مهتن|

 مالالواشإو ميم سويلم لسهوتم اذ اولها انجن امرا

 | لص يرعصح ّميالا هر انواو أؤاوصا نو هوقو ضياارتلا



 تثرريقانا كرلاشلاد صياضملل :رهل امد يع خيلتل رن أسم طعجرو

 هلمتجذالاد هلو مدع خش تارذو خيلتتلا غل هروبظل ل مشب للقب
 نرملاد نم اكل لمس سس أنما اهيل أب ب أطنحلا نا لوصالا د عصام حبارل ١

 ليما الو عيزلاب هطيلكك مدع لع ءأنم احلا مه ليش و لخفللا مومعل

 لو انّ له مذ فلتخا_رسازلا اعرش هديهسلا هض انس نرصل
 تاحلاصلا نمزمحي.:مو اًكتملوق انل ةيزنعل اثداخ مش عصالاف_ونإل

 تنقينمو,بازقو اداوم لوأنبت_لعلاد اهب رييضتلاف_نئاداركذ
 ظ طاطلاا ناو ال متالاف اهو أنتي له ماسلا روكزلا مع ذ نلتخاو كم
 آ ىف فلتخا» وافالاو ملمت_ؤملاذ مهركرم انا لقد لكذابب_ل ضر هاق

 (| | © اهالليّمف ب تكا لهل مشب له اوشحا تييزلا اهيزاتس ب |طنملا
 ل5 :واممسلانبا هراتخاو منليقو عورتل اب ثيسط اربع مل ىلع

 [|| 4 ىقنارصيصتح ل تيرشخ ب اطخا سل ني ناد اهيا فرقد
 1| | لو دوغس وامل جلا نيو هل غتوهرالاد_سدأسلا عوبلا
 كون وادع راضي نوجه ره ظنا دو ارا اذولخ ادارتلا غل قادوشد
 اهي بابسا لاتزال . عيش قوام ب لمعلاب ثلكملا قبيالا مسصا
 اشيل سدالول شال موصوم ناكر سحسع ١ ذليل دونك علارمسال

 | 5 وع كيمو نا نجد اربطملادرضرحلا عوموم سل ناذ ؟ىرش
 اسمو .حاكتللا رع عاب أمتمراك اذ ىلولاو جيزلا لمت حاكتنل ١
 | عج فراتخ| لمد اخد ذل طرت نا هوتعز يوزع فدملا
 || دىعلتتحي هعفرب حلاصن ل معل اذ بيطلااملكل ! فحصل هيلا قت نيمضلا
 ,!|| لقجيو هساوشد هيل اريمم هيلع داعامىلا هرب 2لعانإار يعض
 ش حلاصلا ليلا مخرب لرحؤملاوهد بيطلا ماك جاوا ملكا لا هدوع

 ١ اللوح ف انيتمادو مال فطملا ل أمح١ اًنزمِد ناعم مهألا ميدل

 , ||| اضلضعت واف لهطللا ب |رعأبتمو ثواوتب مملعلا ذب انوتعس لرلاو مس)
 ' | واش ومس ىا معسل يوتممب ىنح نزلا ل انتا ةرمك مدعأ بمد
 : ]| 21م اهنعو «امدانىا هيفكبلتي عصاخ اربكيم_ىا مفطع
 تلك لولو ىا ريس جاو أم١نل ناكت كبابر نم تيبس تكد اول و ونحب

 || لجو

 12 كلناك اهنع كايزلاس ىد اهتع رح لن اكتلبؤل اس أمال ناكل يس

 / ١" كارم لا لع نيس ى) نينيسر وطين لولا باق اه. يح
 ' ١ تمي نإ نمره الخلا ل مولكك'لصول مط املا ريركت !انبتمو سايل
 | || خ لاصتم نييبتلا مني لك | بصق مما رمل !ونحضتشا)



 ثمار وااصفنمو وسلا طرت 'رهرضمسب 0 طيزها لق نت ىلا | ٠
 قرط ءلوودسد نيعاجمز مكنت قحره رمال تعولف اهبهلط نافوخم | .

 لاعب ةجرلا كلي زالا قولاطلا ميدارلا انا تنيب.اهناذ ناتره |
 دواوباو نهحا جرسخخا نيو و «ةييتلطلا تل صدم لكذ ا ناكل ىضالولو |
 ل65 ىررساه نسر يو نع مجريطو وصعب ىبعسو هزعج |: د[
 لاةهشلاشلا نس اف نار قداطلا مم لوق تناراس' لوسراد لجر

 تيان لير ل 5 لاك سدل_.رع ميو هرمنا جحاو هداسحاب جيوستنلا
 ه مرش وا فورع كاسما لاق هشل اشم ترياق برع قولطلا هس'| .

 ميرا اوجإزعلا د هرظان اير ىلا ةرضأن لئموب هرجد هلققف
 ه.1نّس كانو د مب طرخعإل نأ صدال ارت هوتي دارملا انارسممو
 امال هلو > س أبع نب | '*لنع حلا قرط ىف سرج نيد جرحا قو |

 7 قرلارك ذىرعرل ليقرلا ههركع رع جرح او مب طرخي اللاكداصدالا

 ىرت اهلكتف املا ىرت تسل 'لاشخ نأ صحألا مليان زل هسا لاق لَو نفل | ٠

 ميلعتمرحلوق هرض ميله ل تيامالا ماشا» ةميم رك تلحادل فد |
 كابر دا امو لزق هرشن ثعيرلا مل كلام: :لوفو منال ةتيلأا

 هرض الكبر نم مدا ات ملوقد تنالا تالئال عوني تيل موده
 ؟طاع ضرحارشم او هلو ياه أنسلغلا [نلظ !سرالاق هلق
 فرب هوادمل قد_ينالالضا» تبدد ملون ةرمض دلانم_-رجللا
 مو ةدلصلامثسقلا ما ءارق ىرمل انه دأب السلا لاق مدمج فوا
 رك يرثكال مهددعو هدمجا لزج عزجا لا ىلسرب مملساو ةةاكرلا

 ساق هند, مملع ترخلا تنزل طارصد, قو عطا ىلا عت اكس ١
 نييبلا متن لوو يا نييببملا رم مولع هسا منا تس نور عم كيلوأذ أ |
 تيبلا جس اجلا العسو موكل 'ضاو ةولصلااومد ادلشم يسلاا ١

 ا(عاا د تماوكزنلا بيري دامو حلاو ةداّصلا لاغ» ةنسلا تنس دقو | ٠
 "خارجا اهنمالوال جلا لبق يرغله تفاؤل لايت
 كلاود ايرملا لاو عونك ىلإوضعلا ىلع نان انوا «يلا ل اج اها )يش

 تشرحاول روهظالو حزبا رلعو زيدا ىلع واطه رن نإ مطتملا فد بكنملا 7
 لاماال ]قد كال دارملا ها تيب علا رم عداشما زنايابو تالذإ
 لجبال يق كسور اويجسهاو ابزنو رئابإل ةرهاظ مطتلا نال أسهل ٠

 لكن النيم ةرصانلا خر اسما ميحد ضعبلاو لك» ميس نبب اهددزتل

 | نيخو يلع لطي امى أد ىداصلا) ١ ىاطمل هاءاو ز؛ليقو 1



 ىللا ميرهاد أنس١ نال ة]مجب اهنا هبت ملكت اهماركيلع تمرحأ بتمو
 وهال لمى فد عري لعت ممدبزلا "ل نمل اد ىلصتب انا مد مصيال نيحلا

 | تملاوهد ججرملا رجول !لبقو اهضعبل خسدلو أبمج لا زتجاحإل
 2 لذ ىرجيد مونعد ١ نطو عاتمسام مرتع دارملا ناب_وضتي تن اذ
 ميلا هنا لحاوأب مد نايعالاب ليلقتلاو مرش ١ هيف ولع ملك
 هدام يم نمأمو ةذاينل ١ابرلا ند ةإم اا لبق أبرلا مّرحو
 لوتنم ميبل ١ داو 1 ل يكد ممر امهلحيام ىأبب ىلإ اذ ةدادز
 ىزواملا_لاكو صيضخللا غليل دقي ملام همومه لع خخ اعرش
 طنل ابنا ناذ ةماع ابرسا اهرحا لاما جرا مبا نهذىجهاشسل
 نه ]ملول امصخامالا ابعيجةحابا!ىنتشي و عيد لكل أ ث تبر مومع
 . كفوو ليسو ميلعمس ىلا مباديماو هاشللا نع أبعصا لولا
 " اناتلوانت ياه دا لعل ض اجلا نيم مد أهتو دأ تح ا اك عويس
 ىلضرلا5رومزلارطسو ,لعس لص نينه أه صخامالا عيبا عيج
 1١ لرعيصتخخ ]خد نذو ممويحلا مب ىبرا مرمر ايهرحلا ؛دد/وق مولا ذ ازه
 0 2 نأيللا ادا أيس قرملاو لا بجضملا رب سرا مرعرتذ خاشملاو

 ىلغو ل5 مب هيرتمم ثعرخ ام لوا ثو ظفلل ىلع مدس ئداشلا
 | ليلد جيجلام اهيؤ ثلتحلا لك اسملا ذ يالا ل كادت وجع نيلوتلا
 | هداضرم عب ةصاههلةجال ةزمم اجلا د اشلا لوملاد صيصنخ

 || داعم اشم ةل هله مثلاةرطسو لعس, جمعه نايس |
 .(| | اهظنا نود دارللا قمم اذ ناجل لهو هاجد عويبلا نسمتع رام
 , (١ | لما مرت ازاب ماقامل نكد لوسحم هأثحد ىوحل مسا ميبلا لظفل: نال
 9 |١١ دا راسن 2مل هنا سإلا دارملا نيدتب ملد ناهرملا )لب مطراجي ام
 , |( | مقؤ اههتم دارا _.رك للا أ عيا ظنلل اذ و١ ظئلللا نود تالزل

 ظ 0 ل
 , || |ةاضداد عبد صلع اهب لال رسال وبهم نيجي لعد لا امجد
 ١ || |لمورملا__س قرملاوه زهد ل ا5 رلصل م ميبلا ص لعتلل داناو
 ١ ٍ سه اظب لوارتسالا زج ملو موعل اره أظدؤإو] ديس الز اج ثيح
 هتللذ مجوذ تلتخاو ل5 ةلاجت ةماعأما كلان! لوتلاو لمجلا

 0 هطعشلالا نوكلجفمملا ذلاجالاو ظنمللا ل. موملا ادا اهرحا هجير لع
 | |١ | لحئاد ؤ/مرهلا نا زجاشلاد نيشفتلا رمال وام زئملاو اصمم اهاع

 ١ | هن الن رلع ناكررا كل اكحاو أمرلا مرحو ف لاحاماو معيبلا هلل١

 ىلا



 اد ايلا ل ل مجلا غولخاد بوك اماع اص ملم ,يلعرسا لسصينملا ا

 عىبللا غاههاطب لال ددسن وع) نهض تايبلادع موعد

 تانج تازنو |دوبمه اجب تلو أنت أبر مبارلالوتملاو اه ىلتنجلا|
 نهض سول مزللاذ اهوس مرحو اعوبب لسو يلع سىلصوئملالحا|
 ماهل اتاياق ؟بهجيرهن اههاظب لالرشسالا نوجا

 هسمعيلاربلسا كمر ره ةاكزلا قاد ةدلصااومقاوط ةيعرشملا| ٠
 وصلا) ءاعد لكل ةالصل ' لاهخال اماه لبق تيبلا حسابا ٍلعسو| ٠
 ١ رمش اذ ةنعللا هبلغل سر أهب دارملاو لد قمل جلاد كاسم لكل
 لاق هيِض”ليلدب صخامإلا ركذا لج جعلب ال قيقد نايبلا

 لاق دجاد هس ءازا. لّملا#ل محلا ]عج ص سال!“ سراصللا |١
 طولا !لمجلاو منح دارملا معنا كلا معملا ظفلا !لديجلا نا باوصلاد |

 ةبتح ناك اوس عاصح ةييجوتعم نييلعم لع لوالا مضولاب ٌماولا
 ةفورعجر ح١ عل دب لمحل ن١ مغ ةزملاف__اا5اهضهودابكذ| |

 مطتتلا عم نيورعمر ا لع ل ديال يملا أمغسد درشم عارتشم ليزللاد
 6 ىلن١ لمحلا فال ل ميلا ناب رحأإل_اصونب ل عياشملا نال

 ثشعفنلاب هدزتا هخوشمو هع أن خ ثوجيرالاد مدأسلا ا
 ءادسجلا دوادوباو مالاسنب مماثلا نرجوا معه بوصيالتالخ
 5 ندقرعاد (رعلا نياو كم و ىرأ »ناو س | لإرشعحولاو

 مخ أملا مثه ورحت نا لئلالا هسا بانك سطل ناىحألا وكيل ةمبالا

 لا6 اللا خونسملا د مم أنلا كرخن١ ضال مل لعل 6شوو خوتسملاو

 لازال وحب مشا حرب لوط لكاس ممل زيه زد تكرهاد تكهأ |
 لدول أ ئسمو رت ايد هه يكن مث ناطيشملا ولج امس مضيف كورت ١
 قمم ثراولا م |ننك ل مؤعل' اوحمب و ١ ناك ميدآشل ساذادتحوأ ٠

 عضوا يوم ره لنا ىنسمو دحر الادحاو نه ثار الضو
 اذهد كمل مطخو هليزذلا ايكأح ءناهتلثف اذا بالا تايضرتمو |
 أقم كلي رت زاجا ساخلا لعركتاو ادازبلا ؤانوكيندا صال مجول |

 كلقد رضا ظلي واياغا مناد خول ظل قايذل ههجاتما ذان| .
 نكاح زنتش (نكان» ىلاشت دلزف سس اذه ءلاة ام اسمي ىددرعسلا | ١

 لن امنا مولسو مكح له اثيبرل باتككاماط تاه لاقد تحولت
 ”اكذالض لا اه ظوزحلا جوال وهز باكتلا ما ذا هىمجابوععولا| |

 0 هه م هاصخام زعنملا ةزاشملا_اهعرؤطلاا»#هسميال تؤكد

 خيشلا انا



 مصلجأاب

 ْ ائظدومملا هركذاو هزاوج لع بولبسملا محا لقد سسبنلا أبن مكحلةمالا

 قدماي رنو) لطادىهد هل دبع مث عارلا كري كرا اك ارب ثنا مزه
 ضف ع و ةىحلالعب_رطرمل اذ هس كعو تح |هإلا لعد ءايحيل اك يملا
 |[لمااتلتخاو ىثبلورمالا نكد 4 لرب ةبوكي زا كلل ذ 3 هسكشد تلا لمد
 ت'ان اههشن واكيد جيش اه لوتس تارضب الا دارا عشب ليت

 | ليقد تارا هلم يحو املا لمس توكم ناو اولاك اهاثجو» اهتم ربك
 ا ا ىع_ ولشامو اكلك هسا ليغ :رهأضلا هن . اا 0 مسنلب

 || |ىعأب ةلسلا تناكاذا ثلاشملات ةالا :ةيصولا ميا مه ]سنحت ىرمحلا

 . | بهجنربا هاكح وأخ دابتحاب تناكذداو تاع صولا قرط رم هسا

 [ثمارملا عش مد ثيحوفاشلا_لاقو هريست ذ كروداسإلا
 أ همذ انارعل|د طنسمملا مسد مد ثيحو امل نضاع تاّرمأب ف سلا

 عوز تطسهرلقو تراسللاو هاربا وق اوت نييبتل هل ةلضا ع ناس
 متيال ةدرلا لا لوصامل ف مهائجلا مج ةمولظظزم جرم دلما نه

 | بلطل| حمي سيل ىزالاربجلا أماربلل لخنملب ولد ىكيل ادرحالا غالا خيشل ١
 كأس تفرع عللذ تشرعا ذاد لرشولاو ىعولا منهو نما لخير لف

 ةمارلا كيعولاو دعولادر أحلاه ايا نارك ملا تك ذب لخدا نه
 ةدسمل لع رشا اوهر ءاانتالق مروماملا ئه اهرحل مأسقا يللا

 ا وثم ةياك انلبق :رل عرش ن اكأي جد اه ناشلا بيو ياك

 م 35 يمك: سرتملا تدب ىلا جملا جنك ايل لرها مبرع١ ن اكوا مسيل

 بم رمااهعلاشلا انوتعأ نيم ازجوم اغاد نأضمرب اروشاع
 هي خمس مث فصلا و نيصلأب ةلسلاو ىعنضلا نيحرم ال اك ببسملا لوزي م
 فاملاق ايو املا مش نوه | دى مُمسلل قاذهو لاتتملا

 7 | لاحؤو نلسملا عرس نارا لأ تمل! دس الاوه ءأشملاذ اه“أسنتوا
 17 | كلوب لاه فعل !نرييو ى ذا ل خربصلا بوجو حلا نوكب فعضلا١

 |'اشملا ننقل تال نكى سلو فيلا أب ةخوسسع كلذ ل تم أيإلا ناس
 ميلا غال خ وظتت ةإسل انن تقو م هل أ شلما بحي درو رم لكما جم
 تلازالا ضل ١ أجا عضد ىسيالو ىحا محالا تإعلا تالت ل اتمنا لمت 3

 9١١ | باطنلا سورو امنا تع اجرك ذ ىكسيلاقد ما ششما نجل قح كمل

 7١ |قاب قحاوتيصاو اىشعاف هبل لوف لثم ب انلاو تيل اب لرسم
 | انلل هيف عض اللجؤماو لجاب لجؤمرشال خونسم ربع مم عمان س١
 | هيمرسل ماسق) جونسملاو خمس انلار اتعاب نإرملاروس مهطس لاك



 نسبلو ىسونو رخانلا عروس ثوعراو ثولثوهد حرشمالو سان

 للاد منقلاد همملاو طصلاو ديرجلا نرممرلاو تارخلاو

 امرؤ ال او صغل او ليتل هن !ارملارخا ىلا اهرج اهورخعلاد أهي

 .اهثبب ثولشو ةرتملا ثورتعو_سخرهو خوشملاو سانلا هذ مشد | ٠
 تارلاد ىروو نمهئنملاو أنسو. بازحإلو اه ام اتو نوملاو جاد

 ورصملاو تروكو شرملاو لماللاو دلداجلاو مقاول اةنوطلاد

 تباختلاو توعذ انملاو ىشنملاو جملا ةرتسوهو طوف ماشا هيف

 انك ةيقابلا ةنوجه راهو لمّرخ خوضملا هيت مسكو ىلعاطو قدلطلاو
 ماس خم اننا ىكسلا هسداسلا ق أايسام فرج رظن هيضد_ لا

 - كاب لن عن رو ةرباصملاةياكلوالالمها زوو ضو عش
 هارملاب خضع مايتكأ ضف عد ترسو اصزؤراص ل اين ناك .

 ىلع نقلا شم ١ هاب هل

 ىو خوتن تاهولجم ريع نيف ت امولعم تاعنمروشع لئنامذ
 اب |ذشلا هاور تارملا_:.هارمن أمه ىهو ملسو ميله 'ىلصسسا

 ل موولتلا «اغد ءرهاظ ناخذ ارضي ام 'رهد املوف ذ !ولكت دقو

 ملو أضيا تنعش ةوداتلناوا 5 أفولا براق دارملا ناب بيجاو
 راسو هيلع م! ىلص هس لونسر ةاقو هجرل اس اننا لك كيذ لبي
 تخ م تلزن ىؤمشسا» وهوا لاو اهورتب سانا رظجنو غض

 يا خم انبل او ىلتم ربع جوشملا هل اثم ا !نه كم ناتو |
 14و متوالاتادو د ركخ خش اه خف اذ ١ بضل ا ىلا اريظن مل معاالو

 نإ ايجابلق ةغيقجلا لعوهو ةئلّؤلا تكلا غوت نلاوه بوطلاا
 , ها ضاتعل امنه نيئئتحلا ناذ هذ تمانالدارهت نجس انا شكا

 قوكملاه زازا نادلؤتاعزإاو هنّمتاو لا خزمه فرملا ثداركد

 كراع ام, رلالو سيصل! نهولو ل ذل مشل هبل مق مأسقا
 توتشني هانةزراممد ىلا هلل قلك كل ذد هيجل حمجيل | ٠
 يسلو ةاكولا يب خوشمرن» اولاق علو ذؤعد ركن قزرراماوتشن | ٠

 : ا تاعغز اثلاد مثد تزولاسرملاو نكلاو حردد رك اجلاد

 . كركم, قاوزلل سبدلل خشك ل والا, لمن زوجي او اضن معلم رف



 الاسر لوا ذ داكام مش |رىهد هانم نيجالا خول عملا ىف معا

 7 ور دولا لاو معو لاسم روما

 تر طرود ةاكّرل ىلع اهلج معب ةساشملا ياهو ةاكنلاربغ ةبجار
 0 مارسيل اكن هفوقا نكو كا نب

 ولعل انه ريال ادب' نيكاجلا يكحا ىلاخ هال كاز تل دفيسلا

 ةرعملا 9 موتو هّقاسملا كرتو ضدوعم ا اد عومالا ةأثحم تاكاناو عشدلا

 ْ « دغر د فيما يلب ا

 ض١ تانية برعاس دلع 0 ةباوح خام ناحراصملانب

 : نيا نوضح ض توت مشد كالذ ىعرشو هش ل اذني

 ' اضالا نا ملول اجاذ هريبرختب فرعلا نب ىنتعارقر خوشممل امنت
 اقسم نري يلا ثيو أضل مميت ”كرسنتسل او وزنها نينا !اإ] سسخ اول
 بصح ١ تمانالا نع عمال ربع هرمأب هبد١ ذأ حا زهصاو !ونيعاذ

 ال ىمإؤقرسو خرتسملا غاهلخدا ام اطخارقو مياغوا انشا

 كرم تأنصحلا» هلوب خش البث موي ىح تاكرشملا اوك
 | هيلعناكأام ضر مشو م رص صتوهااو باكل وتو'تبنل ١

 + طاولات مناسايف عدو  الق دم عرش فيد ةيلهاجل ةرمم
 اؤلطلطحو مدل اذ صاضتلا ميعررشمو ء ءاداوا حان لاب اك هيريعلا

 هلاخدا مدعنكو بيرق مس انلا مس_ش_ؤءلاخد١ انهو ثدولشلا غ

 ١ 2ك نعول يذاداب ةوبجوو هراعر ىكم ه حدا اوهد باوا

 ١ دازكاا هيلعناكأم هاد ةرمكاوا نإكذ١ ةنم هدارتملا ميج يل معتأشمل ١

 توين ريا ابوكم انا عوشملاو حمانا حا او اول اق بانك لهاد

 تم أيإا م جرح رمق تل ذ تلاع اذ هلبق نيممتعلا_ارد جوا هلاخدا

 انلكناىنمحلاو غصلا تن ا اوم ائلا

 | 0 ا ا هما واغا نيماغم

 ملف ؟رعبلا رش ابرج انه مورو انااهو فيطل فيلات وف هحلل داب
 ٍ 10 لبق خوش قبلا تلا مكوحاضحااذ) يكيلع بتك لات

 كثب/اواكح عاحال ليقود ثبرإول ميصوو) كثيرحي لو ثارمملا١

 ْ اج ةؤسمل ية ويطيل لدا هاد فرملا
 ١ كل قد قيرتعولاو مرو هرمصيلةروشلا منع مول رف
 ْ 0 ماوه ةزعجان ثفرلا دامية



 تا ةخسلاد ناكأل. ععسش رانا خاالوق علو فقرملاني) عكذ 1

 زواكر كرشملا ولت اقو لونج :ةكونسم يره مارحلا رسلان ع كنولاسم |
 تنل او لاس هب و5و ةرسيه ساطع رعريرج ب ارجل مالا |

 ارثع وربما جبرا ّميأب ةخوشمم لوجلا للا اعاّتم هوت ىلا يتم نيوحوتس |
 دنع فرن موق رزع ةسأث ئيكسلاو ثاريملاب ةخوشم يصولاو | ؟

 ونتي كسا خامه اوت او انيق هلاوتو ئيكسوإو ثبب دب تيرا
 2 أ.حسو الا أسطت مسا تثلكد) عامل مومن ةخووسشده هدا مب ميساري
 مب خوضشدرم!لقق رتأسب رح سااوتمتا ان هملوف نارغلا رهو
 ًاهفرصد يااهي سيلد كحوج) ب هلل بقو مكعطتسسا ام سا قمت اف

 ته اكنينلاو ات لوق ةأشلا رهو يالا نجرب غشا ىوعد
 ىلوامهضجن م احر الا اولواو ماوتج ةفوشده مهييصن يضونأذ اجا
 ال لبثت ةخوشسم ليف يالا يشل طحا ذاد لات هلو د ضع

 دس اهلا بت أي ق كالاو ىلاك رلوقو اهم لصلاذ سانا وانس نكنوأ |
 وسن لا ربئسلاذلو ان مل وق عركجباملا رهو ىلا يام ةغيوشمم يال ١١

 معز معاو» مع كحاذ لؤاجناذ اضل رقد هفلاتشلا حا مانأ ٠
 : تارحاوا اك 7 هددا لثن ١ أح مههفيرب كح اداد مموُمد ةخبوشسم

 لاهنال مو 0 هموتد وشم كريه رم
 اهرج رءالاب عاشه يالا دور اصادورشس مكتم كي ثا ات ملف
 ىرعلا تاي أب تخوم لانو اذ انخاورطلا احن هوت ةءارج_دردو
 | تينيالا ءافعضلا لعرسل هلق جال جرح عار عرس مل قق ىهد

 اهازلا اسمو روملا رهو ةفاكاورغنمل وبه ملا ناك اهو موس د 3

 قامت موفر مكه ازا اونو ملوتب وشم يالا ةطدزرم تسال ١١
 ككاو ليهو ةغبوشسم لمت يام منايا تكدس نب نا كن ذ«اتسيل 0

 هم

 ” اضل! كللخعال اخ ملوق بالحال ردو اهب ليعت انس انا نوأمت

 | ةلداجتا رهو ياق كاجو زا ني !ثللح انا ءاوتب ”طوسنم ميال لججحره |

 ناجن يالا مخوشم مالا نيجاومرست لوسرلا ميجاندذد اًض,فض| ٠

 اتشنا امش مجامذا تبهذ زي نلااقناف اً, هن سف |

 ياو يجلي ةريئشما ةبا,ليقو فيصل اب خوشم لي |
 | قاصلادرح» لد م عروصا رحاب خوضم ويقاللب» قاف |
 | عمي ل[ ضحؤ اذ واج لع ةخوشم ي) ادورثسعو ىرحا لدج_ردخلا | ٠
 ١ اكحالا ةرمسعلاو نازرشل» ٌمي) ذل مصالاو اجرح غامتسا ١ىوعد |



 | هعامحم مذ ارلؤ أ مياف اك ىلإ انههلا مدح شع مست تر أصف
 لا ةخوتسم ارا س ابعنبا ىزرلع

 تكاتف تأببإ ذاب م ظن ردو اهورسع جت اا 7

 وهز |نامفؤولغماد درج ه حوبشملا عرش انلد ثكا لق

 ىكلاد ق'ز لا اهررخ تييرشمع احل هيزمال_ءاريرغ كاهد
 | ضتختولارنعءيلجال معر» نأو اداك ملا ثيح هحؤللاى ١
 | ريهشم موصل ويطللتب لوو ١ كفر عمر عؤملا رن كامت ةموخد
 اورغكى والا لات مارجلا قد نيشم» 5 محار هاومب_وحو

 نكت ةرشنلا ثيرحت ادي ناو ب ّتبصو مه لوحي قاررعالاد

 شتلاوربصلاب ضد داهساورفك 20101111

 رظتحعروحلا ءئطصللالعامو هازل وا نازل ريع عمد
 سطس ليلا مايقال هاىنع ياو تءاج رسم هدو
 انطحر إل ضنملا ةرمشعلا ريان كام رماد ارتسا مياس ذو

 1 تمم بائملاذ موواتل ١ ءاسدو ملل ضر رو للام ب لقناخ

 0 ىلتننو .«لملاو هلم كدا ميا تم ام تارتعلا انا |يهردحا ثينجد
 كول (شلاو تكمل عجل ةودلاشل ؛ تكريم ميلع ب اشرد هسا مدلاك نىك
 مضرو ةرمنلا اريكذت ةودلتلا تتبأذ فزنغلا نكي ابلاغ ميشلان
 ١ 00 يس ثارعلا 3 درو ام أهاو هئّشملا

 ' :ك دل لسلق ًأضئاونو مالاسالا لوا طو» أت لاق نيم عرس ذ 5

 ل نس ما /اهراتععي ةالبتملا يأن سرتملا تعب
 ظ سنامصع لاك ع جرب اذ هيلاراشملا فاتكذ اهبرزحرخا
 1 ةرئللا يا نينا غلاما بيتزتملا لب هن موشملاو الإ معان تاما ذ

 ظ ةشلاثىهضع دازو مرت اك « اضاا تال ال هوقو ةرغبلا 3.
 لانشال ّمياب ةخئوشم ابر لاكن ءاملع ع ل١ ؤيرشملا يا رهو
 ا ىسبىزممل !نخسرإ وف هد ةج مرهف دازيو قوش سميع | اولعاد

 لاقو ةاكزلا عناب دخيوسم ان لاق يمر ىلع مطاوعا نب ضاعلا
 سى ارعاراو ىل لاو نأثمكاا رع يصل دره نارا لامك اهرعلا نب)

 القادر : ١1 |ةىشو فيلا باب خوضشمو و مهنا د
 ْ اها مش م ميا تيرشعو اهدراو تتاح ويش 200 تيكرشملا
 | "0 ,لوو خوتمملا بيغضاضال أد هدام مرمت نق نو تجينا اود

 ١ عوضم نياهاملا رع صرعاو وهو اهذاواهو»لات ناظومعلا ناخد
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 جشمابيوا ةياأضيا هيج رجل اكو كرعلاب نماووههو مكس أبطسود
 ١ ذا لضم رضي ركسماا ركيلع ارق يشد اهل ريظنرلو ختان اهرخاد
 ركيلعرلومل مسأن از نكنملا عر ملاو ظورسملادرمالاب_ؤسي جن دتغا
 لق اتت لوف نحشلا عمم خوه تكس مل كر رعسلا لاو كسا
 لوا |. لهل تح هن سير شع سس تشركم 72, لسرلا نه اعدم تنمكاه
 ملوفذ لاق اربرضلا ةمالاسنب سا ةبهركذو ةيبيرحلا ماع ملا
 ا سرساو للا ةيجنرم خوضمملا ناف ميال همحلع ماعطلا انيوطيو

 ىزن' الذ ممل هتلب ١و باركت يلع عرشخ نيكرشملارييس ١ كلل نب ذارملاد
 موليسملا محا تالا ثيركو لاق ب١ ابر تءاطخارل تلاق حولا زها
 زن لنيشل اكو ٌتقرصل اه اهوج]ممي الو يطب نسال نا ع
 تبدىلو مكنيد مك ,لومك اخوشهريصرم عم انما شن وعن اهربلا

 /ةرلاوطمل تح وتم نه عشا تيكرشملا ىذا هلق ارش
 ”خالاو ميلا عر أ”سالل تمتهن ام آيه لح نيجن ترظن هلهد لاق'نك
 رحانمإ لع مصل عجاانإلا ميول ص صمم ةيزجلا اوطمب حم نق

 هلوقو سجل تاولصإلا زد خوشضم اموال غسان مياذ لمزل ةروسأ .
 حي ارريزعلا تاأداد خوسنم نكلا تاير معان الاّمثو اذ انخاورتن

 لتمر خرم عرياملا رسل الاق ةرسيدعم لاو نسل عر بعوبا
 مسه زوعاو» مغيب مكحاذ هليوق ند سابعا نع كرت نام

 نثق ديبجوبا جرحا هم لن ١ ام مغيب مكحا ناو هل وتب خوشمد
 ب١ جرخساو هتعل ناس ثارتملا وم تس ام لوا لاق سابع نبا رع
 مشتمل 'نارتملا نست ئيش بالود لاق شد محو حج أن ف دوادأ
 | هكولات مان كملا ذ متي ملذ ان هرلعت ىكم__لا15لو» مايصلا
 هريس تك املا وذ اغةروس م ان ءلوق ابنه مانام مثو مارك ذ

 هكرس خان هاف اوه دريزيلا ادورختسيلو مم تروسىي و مد ليك
 » ايقزمش انهض ىئسحي___مملك_طرالا غارل دوز تنم و
 لل ؤ3_رسحلا تاولاصلا برجي اب ود اهزحاب ل هزملا ةروس لوا غليل

 ىلا خينملا ذ مجري أغان اصحلا نبا لاق هبت اقانتا كم ش

 لوب ىلع :رعو) حسو ميلعرس لاب صم لوسي رع مييصل تف |
 مب عوطتلا ضر مدل ١ دوجو ىنع ب كدعرقو لاق نك تس 1نكتيا| ١ ١

 لو مشا ا ل لهتعد 16 لاق لوك اّسملاو مرّيعمملا ثرعيل ميداتملا ماع عض
 ةظاساو متلي نم تي هنزل داهجا لولب ةيبوشملا ماع



 ١ | ىف ص عارع ةرطت حتما دو كح مهر نرمطتمي يطل ندل اة
 . | كاق دابا زل نود ميدأتل النمل امي ىيصملاو لس ميلعمس١
 نى ايحاؤلماا ذ لش الث اك نم ضيتف كرلع_سب انه غرس انلاو
 باصللاو دررتحمد !نسنم لمد هنئك له أس تتم نعو لو سعل) داحإلا

 . | دقو رلح تود ريوولات غن ام ثلاثل) برشلونا املقندلخ
 1 ميدل ءاي عم وولتلا مر د ةلكف ل اموهو لاوس هيل مطعإ درو١

 | تساجاد ابتو وان باوثو ابكجب لمعلا متبع مو التلاتيقلزالهد ١

 ةعراسملا ذ ةماه اه عاطراروم مب ساظيل كلذ نأد تووشلا بحاص

 بقدرط ب لطل لأ صؤمتس اربع نم نظل نطد سوئنلا ل ند_لا
 (* انمع كلو عدلا ليلخلا عراس اه ئطرسي أب نبوجرشند مب عوطتم
 ىلا _ل15 ةريزرك برطلا انه ةلشماد ولا قرط 'ؤد) مانملاو
 القرع نبا نوع ضان نعبودإ رع ميربا نب لييممس | شيرحب ديسع
 هتمرهذرق هلكأم مير دج أهو دكا (ن !نملا تنخلا سد مكرحا لوتي ال

 | ىلا نبا انرج_ 35و .سظام منم تنخما لقيل كلو نييك ادارق
 | ةكئاع رعريب لا نبا ةورع نع دوسالا ل! ع هعبطنب نع مرح
 ٠ | ركسو عسل هنملا تامز_ؤارعت بازحالا روس تناك تنل اق
 ..|تاالاوهام لعنل ابني رقم لذ ثحاصملا اهثع تكامل مياىقكام
 اها ذرب مداج عمل اضم نم كرابملا نعم ربل عمس ١ انيرح- لقد
 « ارخلا ىسردت نب اك بعكنرب ىلا ل53 شيبس نع دونعل ١
 ليّ تن اكن لات ميا نيعبسو ثول وا من١ عبو نبش ١تملق
 لاق مجيلا رتياامي تلق مجرلا ةي) اسهجلشنل انكناو ةرّقبلا عروس
 زدنع ساو هما ”رهالاكذ تبل امهوججر اذ ةزيشلاو زحف زاذا
 | نع ديزينب لاا خرع ثيللا رع عاصي رم اشرح_لاقو مكح
 ادالببنم ةماجاردإ نع تر اىعنب ناورب خلال جرا نب ويعس
 [ 1١ مترلا ميا رطسو ميلع هد "كسا لوسر أنام ارسل كاك ةحاح

 ' ايدل اقو علل سا يضف ا تلا |مهوجراف ةطشملاو ”جشلا فذ
 . [صضاوورف) تدب ةريج مع دار ل1نبا افراح ١ جهدجنبا نع جام
 7١١ مك هيلا ةكشاع نوصه ذر. دس نإ (منباوهو هذ زعارت تلاق
 |١, ىلع ايش اىلسو ,يلع واص|ونها نب نلااببباأي ىببلا طعابولصد |
 / | |[ طحاصملا ناك عريعي نالبق تلاق لوا نومصلا نواصي ياللا
 . | تايبز دوس نعم اشه نع ملام رب هس نيعانرح_لاقو
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 ىلص رس لوسر اناكلا5 ىئيللا شاد فإن رأس نهاطخ نع أ
 تنقلات ميلا عوام ريض هأنسا ريلإ جوااذارلسو ميلعمسا | ٠
 زاساو ةدلاصلا أمر لاملا املزث» أنآ لومي مدا ن١ ل أّسذ مون تاذ 5

 رميا بحال بهذ :ساأيداو مدا بال ناولد ةاكرلا ا
 تبا فوج زلاع ولو ثمل اشملا ايمي: توك ندا بحتال فف أشمل هل تاكفلذ | ١

 |١ نع كإءرتسملا ف مكاحلا جولو باث عرس بوشو باٌرملا الا مذ) ْ
 | ثا نفرح اردد» نا رلسوو هيلع لسكس لوسد ل لاق لاق بكير |

 أ : انيكرشملاو ب اتكك١ لخا ئم اك نا! لك مل رشف تارقلا كايلع رق ١

 ١ أسال اس ميطعاذ لام ره اي داو ل "أس مدل ربا ئاول أهتيَب نمو
 ١ 121م مدانبا توج“ واعالو أشلاث لاس ءبطعاذ امه اث لاس اد
 ١ : : هى ,ننحلا هللا نع نيزلا تاذ ناو بمات صلع سا بوت و

 ا | جاجا حب يسوي جرخاد هنكب ىلؤ ا جرخي سو مي ارضها لذ
 ظ ايم ]فنحو تفر ح هارب نع ةدوس تلزن لا هجيرحشنالا ىسوحرفا ١ عرع دوسإلا لا نب برحجلا :رع ديذ نب ىلع رع هس نم دا حن عا

 سد او مدا نير) ناولد مق دلاخبر رم اق أب ترسرلل ١غ دي ئيس مهاانا
 | سو بازيلا هل مدا نب: فوجرلا الو اهرلاش ايودو ل لاهدرم
 لاك قرعلسامل_وج_لا ع حاحا جب ' نبا درحاو باس هسا
 تف وامن ملام اول يتؤل اوما نيزرلا أنهي ااي أبره تظنحررات ١ فاريعاهانيسنن اذ تادهس ل عرحاب ابمممشف ةروس ارقن انك
 ا انيديِرعا لو ةىمتدملا موب ابيع بول اسف كك ًانعاؤ5 هدأ
 ا ل 605 ىدعنري ىدع ع هسع ب يشل رع همن جاجإ |

 ا ظ تباثت يدينا لاق م مكي كرت اذ مككمابا نع اونعرت ل ارمش انكرحنأ
 | ققحي رعب ماننع مجان اش لاو متلاق كانك |
 "1 وكنب رجلا بعامل لا3 همر ب وسملا نع مكيلخ لانا

 ١ ٠ ْ أهلا: اذ ٌمرهلو١ مده اج ام وره اجا ًانيلعل زن اههرلعملا ا
 ْ ظ (رعمصى'نبشرح_لا5و ادارتلا صطقسا اذ تطتس لاق
 مما غرلاكلا أمسى نع _2زدانمل اورج نب نيني نع هعيش نب | :

 ظ نززلازم نيتيياب فورجحلا مون تدذ ضلك ىراضدالا نون ةليسمأ| ٠
 مال انما ليس ف اور اجو اورج اهد اوه! زب نلاتر» ةطسملاشف | | تالهنيرمسو دوكتاوب) ضرع موني لذ تعسملا ةاتكت ل ١

 اولداحو : 0 وو اب نلاد تدوم ! ميناو اورشبل ١ هلا دمل او



 مهرؤخا امر ضن طن ول كايلو ١ مله هددا بطش زل ١ مولا مع
 نيركلا 3 نا لربطلا جوخاد تمولهن) داك اهب [نج نيع١ ره ره
 000 ناي أهاش١ عروس هدلحر ارق لاقرمهنب»١ نع
 | | تجوع اس مدس ملف نايلصي "ليل تءذاماتف اهب دارتب اناكن
 ||| هبل نيذ اركنذ يسم ريلع س١ ىل صرع: لوسر لعن يي داغ اهعصاف

 (| | اصاصحو ضاع نيوويعملا قد ؟بهعاوبلاذ نم مابا لاتف
 . | مهلت اقىلعوعرب رهسو ءيلع مس: لص تنمشو !ىلت نب نإ ا ةيوعج رمد

 1 | [تممهرت انعاوتلب ند ب تح ءانارق تارق مه كزتهرضا لاق
 || ١ |لاكةنيزنحترع كرلعسلل' قد اناضراو انهىضو اسرانشلان ١
 ١ |+ اتكف هدانا ث ب نيسللوج ل اقو «ءامب ئه ابرسز :نئزام

 | |بولتلا م خيري لد دال رم هممسر خرامعو خونسملاو عجاتلا |
 طبل 2 لوي راب ب وشد قولا توا تورس
 تال برصلا نير اهب ارم نه نعر اصالة نكبون)طاتلا كح
 هطشو عراق لاننا ىلع مطتملار جالو داحارأرحا هيئر ابحاما
 قولا و مسرلا عند ىلا لكن ىج»: ليو اسيهؤ ةجحال داحارابخاب
 رعالد مهرم اي و ميحاهوا نع همجرب و هأيا هدا مميشجب ناد ةيوكي اج

 سات كرب اسك م ايإل ٍلغرجر ددخ نومعملا هّدكو توالت رع
 ..افدالا تعجلا زول زج ند هلزق م مب انك ا هركذ_ولا ةممب لعل ١
 درح نإ ةولخجال مث تن اههنم مويلا تعداد ىئومو مخرب ) نعم
 اولاتس نيكي ل طرود 1١١ يح ىلاسو ريل غسنن لجوجل ١ ناهز مؤ ننوكب انا
 انما ها هيدي مح مسرلأب دوجوم اولّتموهو تنوي و ١ امإرمل شرد
 ١ اهيل" ةأقو دعب ادازمد نمىزم مد نب اجريعو مجاهذد نهري د
 5 ظ ليت اناالورع ل3 خد اجربلا ذم ةدرورمل) رلسو ميلع سا ىل ص

 1 ١راظ جزلا باروع |. ترك هسا ب انك ط رعد! سأنلا

 دا|| | مام هشغن غنت املاو سانل الق هع أعاد ةنئاجأنب اسك
 10 دز ةمب اذ بوكت ند منل مرت احتش اك1ذ 1و همنعام جد اخ رم

 دال ةقاب ةوواتلا تناكول لاين لو بوتكملا ناس انه
 اي!داشام لصت) سانلا لام نو: سس انملاذيل اتمىلع جرجت لو

 1 لاو لحلاؤرمج *ره لد) نست داك هلو ."ةلكشسم ةعزولاملا نسج

 /1 ١ نع عوبنبلا ذ ضظ نب رك ثا رهو مكملات مث اناد مب تشدال

 ؛١ | اجاولات نإرملا تشي ر) صولا ربح نال_ل5 ةوزلت عش ام انه



 ا
 ا

 ند أمزيبققزعلاو تأسبتلب ام مهد علا حال ءاىلسملا مارش

 نباح مما نوت ناكمإ مل ملوقد_ىولنا ركح لسد لق هلظنفاءأشملا|

 مككحلا جخحاذ ىلسو يلعس ىلصئنملا نم اه اتت صرخ دودرم لحلو | ٠
 عاملا نب ريعسو تناك ب يزن اكلا5 تلصلانب شك نرط رس |

 ميلي ىلصر»»لوسر تممس ب ذلاشف ريال عزاه لعا ف نوصملا ناك
 تلزئ العلاف ةمااهىجر اذ اضزاذا ةييشلاو ميغا لوب ملسو

 ال١ سهلا لاذ هركمناكت اههيكا تلقذ رثسو ميلعس» ىلصوزللا تدتا
 مجم نصحارّقو ًانؤرذ) باشا دا ذ نإج نصي لو فزاذا خلا نا 4

 خضذ ببسل ١ ثيردلل ان هه دأ تس ع انج حش رجالا
 قر طخو حلق يوه بره ظفاري لعلم نك اهمال |

 ووفر اهتشد هرج همال لع فشخعلا هيمس ناوهو دي كلذ

 اهرشدو ماكحالْمث ارثال ايهاب انيحاناكاو نتصل غراس اتكو

 ترا ىأشلا جرخاو سلا بش الا ةراشنال هبذر دودخل لغلغاد |

 فرتولا لاق ثدعمملا ذ بهتك ل١ تمار دي نل لاق كحل اتبب ةناورم |
 لاقنركبتكاذ عل اسف ثهذ انك ذنعلو نايجرب نيبسلا اجب أشملا نا
 انزئاو١ ىنبتك»كوف ميطتيسا١ اللاك مجرلا يا نبتبكا هبا لوتفائأد

 امارمل'ل اضف غ سدرعلا ربا جرخلاو كنج رم ئكمو اهتباشكذ ل
 ةاوكشتال ل ايتخ ع أثلا طبع نا مس نب دي ذ احم مكن ىلي ثرغ

 لامن بكتحءد تلاسن نييعملا ذل هشككاناتممغنرتملو حر اذ مجبل |
 ىف تغرذ راسو ميلعرس١ ىلا صرس» لوسر ايي انا ىئتيانسلا

 سمملا لفأست اورو أسست هد مجرلا ميا /رعمس ا تملكو ىروص

 ”+الاوهو أه دلت مهد ذ ىبسلا أي ىلا أش هيضدر نبا

 يعول عنا مث نيكل يق انا عؤملا اذه طراصحلانب لاق بيننا
 الغر ايلشموو أبهج رع : تان اهنا ميا نم غشت ام اك لاق لوو لج

 مد ماسلا لم نال تبث الك لمن نا بس اجلاذ تلخير ]خرب الرامخا | ١

 هلال امم ةدارملا لرم هاه ضي ايكو متو دلت تنعش لج أم ل ب ىنيو مشن
 اهاثلا وتلا هأنعمو هظنم انيلازتا وقد ءانط عوق اع هل با سف |
 هين ضقت انلتلاو فولتخالا مهودو كتم توعحرالو |

 ه ام الا همولكو تمأياق نيب ضر بشل ١ ىضويب اه مب دارملا»و برطق 7

 د اري اخولانخا هيل او رجول ههارثع راع رهن اكولو ل اق ايت كلل نع
 متلازإل ميتحاف ”مّميَمحللا ذ سلو اخرا مهونام ىدتبملل متن شأ



 ا [دقد ةضراشتملا ثيداحال نيب ملا نيبو ثيرملا ناتنم ف ننمم اي
 ١ | لقازرلابعلا5 ًاهمطعب طلق وت !نعىكحد س ابعنربا كلاذطل ملكت

 ! | | لاقريبجلب ىيعس نع ورجل ب رملا اعل جيم رع مم أن ١ هريشت ذ

 || | لاف نامل ل عنلتنت ايشس) تارا لاف سابع ثيارلا لجو ءاح
 :| |فلتخاهتاهل اق فولت ركل د كاس سيل لاق كشاوهام سابعا

 , || | اتررساو اولاق ااا متن كت مل م لوس هس مسا لاك كل ره كايلع
 | | لوسي هممساد ومكيف أش يرحمها ب وّيكت لو لاقو نيكرشم |نكام
 ١١ | ضعطع مهمل بق اىلاق م تمول'اشيالف كمر منس باش دل
 | وح نيود ذ |ضرام قلخ-_ جنم اد هموزوكسمل مكشا لاقد ثولءأستيي
 : ١ |بضامد لاق مح اهانس ءامسلا ما_عخسم باق خلاق نيش اط مل
 مه اناكر لومي ماش اه مسا ان اك لومي هممساو اهاحد عال د ىعب

 تيب ساداولاق نامل منشن نكت مل ع هلق اما سابع: لاتف
 أ( (الاسالا له: /رلعخي هللا ناو ةرمتعلا موب اوانامل معاذ تييكرشم انكاه
 | هل تخين بن 3 همظاعتب واو اكرش ضخ الو بؤ نل اضن د
 ىلعسا منغ ةيييرشم |تكامأ تير ههاو اول أتخ مطرتشي ندا اجر نهوكرشسممل ١

 / | | تزلا وب كاذرلض تراعي ا اكاج ملجراو مع ديد تلكأذ ىهاوشا١
 5 أاثيرح هسا ريكي راو ضرالل مي ىوتتسول لوسيرلا لوصغو اورنك
 تع”توصلا د خضندئاذ يو اشي دلو نكون مغيب باشا ول هلق
 || |هنوب مهب ب اشاالف سدا ؛ اهم :رمالا_زضرلالا غارهو تءاويسل افي رع
 | مهخعن لبقاو تقرا مايق مهاذاخ_رخد هدا غن مغ ول'أسسسالو

 تالا

 تضرالا ناذ تيمون ةضرالا قلخ هلو أيَماو هبووءاشيب_طسالع |

 || | دعب ثيعود د تاومس ميس هاوس أت اخد ؛امسلا تناعتو اسال
 |١ |اابجا هه ل مجلسي اهاحد كلذ دجضالو هلّوآامزو ضرإل ولخ

 ") اناثري ناك, وم أهاد روج امين لمجو طرح اههقلمجو اراه لجو

 | | تالزكلزي ل منصدم ملع موك سنع علل نكوهو لزب ملو تاكا
 ايشيلنني مل هسا ناو ثلل تركذ ام هبشس نه تارملا ره كيلع اتخاذ

 ملوطب هحرخا بس د/س انما نمكا ركلو دعا و ناارب باص والا
1 ظ لاح هحرش غرب ل5 مييعصلاؤ لصاو وعمد تلررتسملا ذل ماحلا'

 

 | | ابناد ةريؤلا موي تلكملا ون لوف مضاوم اةجنرإ :رعلاؤسلل همها
 || | امملاورضرالي قلختل اكد هؤاشهاو ملاح ريكرشملا ناتك انا
 مفصلا نا عهىفمملا لع 2 نارلا داك فرب ادا دال مجارلا مىتمت امم

 اة 8 >2 <
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 ظ
 ةطاشلا ةذقمل لبق أمن تلي اسبملا فذ نا س ابغا بارج ]ص احد همزال
 نيا قطنسف متن اب بوَمكي ملا اشل !ترعد ثيذرم أجابت اشاد
 حرب زيع نيحوت راما ولخ ادم مم) ثلاشللا نعو محدارجد
 لاصجو كال ذرب ضال حد مث ثيموب د اوس تاومسلا_زولخ
 مبارلا .رعو ضررلل مايادجبرا نالتخ ثيمرد اهرتع م_ساورتاأسمذ
 ملل ادارملال ب عاطتالا مزلانتسم دل ابنك يضلل تناكناو ناك اد

 ءاشإرنع هلد اسما _عذ نار حارب سمت هذ ءاحرْئف لواط اماذ كلل نأ لذي |

 اهو علا ذ ارع اميذ ابي ايثار طارصلا' لعزاوملاو يسم |خملاو قعصلاب
 ةطوا نيىلع قدرط_رهو ىيرجج ربا مجول ىدسلا :رعلومنح
 كارما أشاو لوا اولا نع تلي اسيل ين نا س أبهنرب» نع
 | بلطهورخا ئعمولع دلي اسملا_زن دوعسم با لّو اتت و شاعرا
 . تال أك عنا داز قدرط ىبربرجتربا جرخ أ 3 ىنعلا ضمير مهصحب

 اراه ذا الاى دأنيذ مهمل امون دبحلا لرب نحوي لأ دوعسم نبا |
 لهو 5 أرملا دوش لاق تءارلا هليق قحرل ناك رف نال نب ادالذ |

 بماشا اذ أهجوزوا اههجلاوا اند اا اسهببإ ىلع قحاب) تشيددا |
 لاحد ل«أسيب ال لاق ىرخا قبول ع_لردو ابو اشيب الو ناكموي مخي
 دق ىاثل١أماو مجرب تما ول "أتبالو «ايش بسب لكجوب

 مثأن ند مجان مني هل |هضلا ”رعرب رج نب !مجيزحا أمذ همتهطسس أب درو
 ءاوقد (ثررح ه١ نومك الو هسدالىث ل امذ سابع نب ١ قريزالا ني» 1

 أ
) 

 كباعما نع: ردت كبسحا د هس لاتف ةيكرشم انكم اثير »د
 نر اب مهربخاذ ةارتل م اشتم هيلع ولا سابع و١ مل تلتف

 راحو مارا لب ءلمسس١ نا جوكر شمل لاق ةسمتعل موج أشمل !مكحا ذا )ا
 هنسسو مهارما رع عنخ لات ةيكرشس انركأه أثير ساو فولومي ماسي

 ثرحع شاذ ةررره ا ثيرحم لس جحا امور يؤيو .محدارجأ |
 يبو كلوسرو كلب انكتو كب تنه١ برأي لومُم ثللاش و دم هلق
 فز! نم هنن ذك نرد ار هاش كيلع ثعِنن نالال وس عاطتسااه

 /”ىجاهصخ ثلاثل١أماو هحروجقطنسو هرجع متن ىلع موسي

 ىلا بيت تدوملا نيش رار ر داق نينو زف وق ابي ط١
 نبدام توانعبد ويهو اهرب اب لعل يو لونحاني نيا ةرم ناك مح مل كج |
 1 ” اومن ارل ا أخا رق نحمي ولخإد ناهنل !ذ خاسلل ال نيملالا ا

 أ محر ايوه سن يمس ما دارا ثا ههواك لمح منع سابع نبا
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 | الاف نأتمصلاأمإ) ىضتن'ئلعلا نإ تمم ةيمشلا نهد
 لاحلا 2 ةمحرلاوا ةرزططمملادلرا اذا كت مال اد اسطب ال كان نك نال اند

 ١ | تبوك هالمتيد_لا5 نامركلا نسل اهلا هدا مقد لاقت اود
 | تّتناو تناكىبلا_ره ةيمشلا١ اناايفدحا نيب [ىحعب باجاس |رعن م١
 رم دل نكلإزي ل ماورلا ناكاومم نارخؤلو ابل ةياهسز ةءغصلاب
 0 | ظشانهراع ناك أامودو رع باوجلاد نيكلس لعلا وسلا ز نك نا

 1 | كانه ركب ملرنا خم امحر لونع ن اك_وضاملا تاعزل كرش اين عشم
 1| |تماكل ول مب صشس ال تال نكل احلا غرسل م ابد مجرد ١ مارشخي لم

 | تان لو أشمل .ترعد ىعسىضاملاة ناكر ا:لوزلا غيض ويلا د
 (مئ »د أبْضام ارح توثمل ناك 5 اخيلال اكاد د رماورل ا كج طحت ناك
 ددون( د١ سابع نب ىعرزتا محو سس اح نبد جرح انو و (ىطفشو ١
 هن ١لاّم مايل اوه نك املحا زب نع ناكسسا ادا تموحعزتر ك١ لاق

 ىب' لاق سايعزبا هند ضفوفرخا عضوه اريكح لوم نع هن د ناك
 '0| ' (لاسر اق كيرلس ىإ نبا نع بوبا نع ميخجرب ا نبل سمسا ارح ىبسع
 ١ | هداروم ناكمود ملوق و ةنسلا مرارّقد ناك هون نع س ابك لخر

 || | هم ايكو هس هركذ نابي امه سابعربالاّمث همس علا نيج
 فرداام داو مبحولا انه ارم جاجا نبا اجستلاو ايف لعاساو

 . |لأ بضخ هيلع ولا نب اكاق لعازلاع ابهذ كرما ند هركاو ىهأم
 ويارب لذ كاف و كنه بيسملا نس هيجسرل» تلخد ريح
 سرنا لاق ,ةربحاذ س أع نب» ره ترضحا<ب كربخا الار تلقذ
 كودو نس لعاوهد أمي لوتي نا ونا لق س امعزرنا !نه ل كاسلا
 |١ ميلا رجورعو رمال سيسر وهوه ثملالا موي ادا ا ضن ١ سابع نيا نع
 |١" ابيك دب ولخل ١ ةنمسل ام ايار ىحاوه ا ةدهس ف ثلال هيد
 | | | احوانب١ جرت ةمملا مويوه أعلا نيس حا مونو تاومسل١
 | ضرحلل 6 عاجز انا ساره ريد نع ةمركع_:رع كامس قنرط رد

 الار ني و ةةزسم نملا نيس عرارّصم ناكرمود ذ. تابالا ةةلوهأه
 , | كو رس نلا هرارّدم ناك مود ؤ ميلا جرحد ًّ صرإلا] ا :اينلا رم

 ,7 | | هنس ئلا نيم جب اسح ةرمعلا موب لاف دنس فلاك تلبي رع اهود
 | | ءامللا نجومالارب ديو هس لاادوكب موب لك مايا نس غتاومشا د
 1( ادام( ذلا5 ةنس ىلا عرارّتم ناك مود ذرمبلا جرح م ضرالرلا
 1( |لاجاعابردو ةنمثفلا مون أوج دارملا اهارلا مهضعب بههذو نيسملا١

-_- 
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 لصتع نيالا لهريسع موي ,موق ليلعب ال :١ نرهؤيلل ظ

 ىلع ,منريجلا عوقد اهرحا بابسا ىواتخدلل ىاهربلا خطك لا لاق[

 مؤ بازت ام عر مدا قلخف لونك قش تاره ىطتو ةئلتخ لاوحا | ؤ
 دال اك اصلص ىم ووو بو نيط ره ة مرموق انومسمه ب

 ل اصلطصلا نن) هنل تضل احا ؤ ابهي امهد ةنلتنم انما«(

 مرالاوهد ضوجرل) اهلك ابعجرم ندالا بالا ربع امملاو ءامحلارينع |
 تيا نأ يش ره 1ذ اذ ءلوّتكد لاوحا# نه تحيد باسل! نهد |

 00 تابحلا ىريعصلان اجلاد ناجابمن اكس عضوه غو

 أهز ازّهاو ماظعل انابيلا قلخ ابّيلخ نأل كا ذو اشرت ١

 ١ بئراشخل_داشلا متنخو هأجلا كازته اك ابتضنو انيكرحو

 ويرحل حط ع مف مهونت و لوك عوضوملا
 نعل اسي دل نمو هموت عع ةييلسملا عرإ سشلاو ممل لسا ٠

 لاؤسلالمع_للوا» يطل م ىبا ملل ل5 ناجالو رشا هس ذ

 داٌصالممزل سس اموإع ةناشلاو لسا ! ىو هضدد هيت 1
 فزلاخا ىلع مربع[ مح هعورو تمدلا ميارش نه ان

 اهدلز از>اخو نواس ضع _زش ؟رسك فق اوه ةمتيلا ةادا) كاهالا

 ةنححلالاؤسئئنملاد ينقذ تيكتلاؤس تبثملالاوسلا طال بقد ظ
 8 مهامنا هلت عع ةتاشنإ_اوح هاون لونك :يحلل نايسو |
 درحملا اهىلوالا يالا ىل ذ اشسلا ئسخلاو» 7 مشل لج متيطتسااف |

 لامعا لعن اشلاد ابوس اداب تيوعالو اه دعب هلق ليل | ]

 ا

 !ىليتال نا مدخن اذ هلومكو لادا مان ةشأشلال بل يشد ١|

 مترحولو ءاسشملا نسب اولد نا أوعيطتسن نلو هلو مه ذأ

 ع طوال نا باولو هيف رش اشل ١و كرعلاةداكما معنا كيالاف

 هلويكو اهمال ريت 3 سياد ىلتملابملاذ ةساشلاو قوم تؤ

 لوالذأ بط وتسنف أبمجرتم ايما < وو مه ء[ شغل انرع نواس ن١
 ثااتلار ماد اضّملا نام لووك صاف ) ذمن اثلاو_ؤردشارمالا ع
 اتوملت هدا كد مهول لذ »ليك عننا قسجغ امجالتخال |

 ىع لو ملغم رتل كرلا و ص 0 1

 اربث اتناراشعاب هنعو ميغ هأفنو جانو ترك

 ع 5 أكس رس انناكسو هل ناجلاو معتم هاج ا

 تنازل ”مقيتح بارشمل) رسال از اج ل اوهام سور اكس ىا ىداكس |



 1 0 سك بلا 3

 1 09 كلش قا كلر صب #2 لإرادة
 لاق نيمو ردارملاسسملو معو نكي صمد موق نم ةنوجابب

 نب نااراومكو كل ”|طغئازح انئشكت هلوق تيد لعل هيد ىنرانلا
 لذا ذ!تيزرلا ثيم ملا اخلاء للوق مم سا لبن م«ىلقنئطتو ! اوما

 تاوبارحو هنس 10 ع م«ىلق 8 وهبنا

 أ دنع اهوكيلجيلاو ديحتولا ةؤرعج وصلا حارشاب نيوكت 3ث
 | متلو كا ل بولمل!لجوف_ىرملا :رع باه لاو 00

 | مه اجزيل ع صر بوشنك تيزإ) دىلح منه شت هلقذامغس
 سس انيلا مئصأهو 16 6 17 هساركذ 6 :ىلقو
 يلوا ةئس مه اناداال ميد اهرفطتسم ح_كرملا مه“ «احذااؤ |ويهىد أنا

 ثيزهرجد طر ناهيام امم خال صح لعل ني زنا نارق بائنملا مت أدوا

 ظ قبلا ره« اج ذا اى اي ادا سأل سامو ىرخا ؟ل )و لاكو نيئيشللا
 َ باجوايجرتع ل. خارصخا زو جال وسو ار يدؤمي هور اقيحبام 1

 اناةداراال امددنودج ابي جئامد يال وعم نأب مالاسلا بهن

 20ش باسل مهنا وا عريغو١' فشلا هاريلوام ةخس مهنات
 | عش امر ةدزر» د١ كاشولو تييرمامادحل مهبيصي نا داران رش اف

  عالؤه سا زدد) يتحلل ببسلا ةرصحا لو ؟الاز انبايا تحتم
 بارختسا لا |ومجود ابارس |نلا م امد هنساشلا بالا جعحو معي .

 ْ في نكرر حلت لرسول :ناجلالا حج 06و 24 79

 | سيل مملضتساو ةيضارلل بس نملاوهو مانسلالان باغتسول ا رلعل نس
 | الرج هما دارا فواح ادأعام دوجمزاىملاأ أب داعم أيعصحاض ام

 ا اجورنا قانتولف 30 ١ املا ةرصحلوالاو ىداسلا ثاملاط :

 1 ماظل نه! نكس دع تف! ملل ف اكو اض لكشتسا

 أ تابع مير تايانركذ نص لظإ رهو هلو عهدها لع بانك رم
 نا د اانا تود تاأيالعدا ةييعر لا همهجأس ثم حاخا
 , | نب هحاناكزذاد اربح ابوك ملط ارحل ىئمملاو نمل! أثمه م ايقنت اياد

 مل مدجوأب بيجاو ضنا رلاع١ اههاوظلع تايام تم زخدو
 | هن لجسم حمص نمثل «تريخال لا اههدحاالاعا هتطبص نسب مضيوملك |

 1 م ير رم ولم رذ١ عض لطا نيب نيئلا :رهرمسا الو.

 (| عيل قبما لا عيضه صيصتعلا هاا بهو_رطق أننا كان ةدلصلاد



 .[اافهف مير طاكأ اس مرحب .اههحرعاط حاد د مهلع كح )به رلادحلا

 مس ازتمالد ةّئضاملاىلا قيئادإرملا 0 هلشام لا هأئمهلوؤب.

 ادال ةمملاظيلا زين وتس :يلظالا يد نا هبوصلا,م 1 ادأ حولا ع داو 1

 منلب مل ةيللاظلا نينرطهل نس ملا ناو قلطملا ف لعل سول نلتعملا وذ
 تصحب كب مل ِ ةرلظام ذ ىلا تأ أهذ دال_ضق انثنلا

 فش اصو ل مندل د حالا علب زر كي ند صو
 ا ذ ل اكشا رلو اهونعو ملم ند ىريش ل همم لظ|رحد ول
 هّاارحلل ]1 تلك اذا أك ىضاط اهلا قوه صحا (نارؤعل ديالو هي :.لظملذ

 لاكي ةاوأبملا ون منع مز بذل ليعمل اف دا بمزوملا لصاحم ىلا ميم
 لص ان ميظلالاو لدونيلا مب دوضتتم مأساة ازه نيحأ للرعخ
 تمد |امن1- لأ قو عرتج :رعأ ب يزن دلو مةيتحروكنملا ةيبظمتاشا

 أليسا ضجبزجد لاسل اق يرش نب سابملا ولا هوكي عريضدا نبا
 انهو لوفد. م مشد رب مسج ال طءاربخاذ نبل لعب لم مشاال مل نعأ |

 دات دا مم كرحجا كيلا بحا امال اخ تييمف ىلملا |

 لهلزن ةدارتلا ازاه نا ملعارل لاتذ ىنبجا مث ئمطق لب لاتف كيج
 | اكو رعود (هارإظ نسب و لاجر ةرضح سو ريلعس لص سل وسر

 [ةنضانح نارلغ اهني ميلعو انضم رواد حب ادا ىلع قلنا رمرحا

 تلو ولع موتا رك هيلع بعرس 5 ,جاهتلتل ةضقأنم ز
 ةاكو انش ذاللخمت نق بره نانا مش مشد تبرك ١م نماوركني لذ
 ' ١ ماورد ذاتم» لاك هةر نايس
 عياتايلط مجلاد بتزر :أ.هدرنت هى تضرا 1١ قشارمسإلا

 لع عاجام تاكو لج لثاد ان كلذ وكيد ىححاتملاب موتمشملا كت |
 ل اةأب للا ىلع |ومججا ام طع اشمل ند مه اجاد لع نيتبالاءدحأد لهلا

 ا5 نيدصولا نب نه ىعولخت ناتضر اتم ن أتسا نإرّصلا و دج الد

 بصنل!+ حر اوونع نيتبا)_رانت ل نامت نت رطل ارضر امتد هيلع
 اكو ننلا سم لع جلاو لسنا لع بصل لنك امنبب مجان تلة ىجلاد |

 ! فاضنادا عم مولكلكانا_طقانشلاو فواتخالا عاج فريصلا)
 اا يرعاو هرهسيلف هرجولا رح هجيدرلا هيلع مسالا مقوام ا

 ٠ هللذ ع م ”يسلاو بانك ١ دا ؤ حوف الو ةهبج لك عه كأضام لفؤللا ذأ

 يازجي كوبا وانما انو نيو إيف زململا هِف دج و سا

 ىتيك اخس هلة لسحب < مل كلل نلت لطم !ممجوىد اهور ان اهو نافعا ْ



 ١ | ىبممإ]يارلا مال نيطلا م لزم ذ او اكش١ توملخد ملول انظر أعم

 | 9ر6 كح اهوتلخي لوف منصر اعام ليوأت تيتف ساريخ تهمل
 | ته اكولو اح ءلوق اه توا بركت» لاق )تب اأخ روصت ىلع قلت د
 | فدلتخا نيمو لعف خم اريثرك اخ واتخاا هذ او ا جيول هساربع لع
 ْ طعنت اوها نهو لحالا ف الاخملا نيئيشل ارحا هيف ىعدي اموهو ضخ أنت
 ( < ا: ووحو فوانخاك نيشابلل_تفاج اموهد رهو الث التخاد تارّملا

 ش شملاو خعانلا رم مءاكحاه فراتخاو تانالاو وسان دام فواتخاو

 ١ هتلطهؤ :موعرالاو مس ألا خونلا ليعولاو ىعولا »عمل ادرعالاو

 | مم ماغلاك لرسملا مموهو درقذلب ةيهاملا لعل ارملا قلطملا عارشمو
 | اف الاو ميل اريص قلطملا دريزت لهل تلد دجو ىدم الملا لاق اخلا
 | انبطاخاك هسانال هليثت_لعدإمملاو ءةداطا لع قاطل قس لب
 ْ درو خط رشمو ةفصح ون ذ 1ذ١ هدا ناطد اضل اد برحا ١(ملد

 دّيمملا كحل كلل ذالا هيلا يس لضا ركب مناف ىظت الطموح يح
3 

 21 أ كو! عرحا لا هدب نكي ل ؟ريغ لص مل اناكاداو ب «دييتت بج

 | قازملاو ةعجرلا ٍلعدوبشلا ذي تل )رحل طارش :لكه لوا اف رخال تمم

 1 مس قاينل مكسل عر جو ذ او لنرشاد مل نإ ةيصولا و
 1 هر لاقو كسل نعوذ د أننا ةَيصولا نيح تبا مكلح!سطح-

 ١ ذان قماش اذا اهدٌّساد هل ذاهرزعو عيبا ةدامجلا
 لتعو ميدل 3 لرش 2 ارحل اد مهلعاو دبش مهحلاوها مهلا ته د
 ثيدواأ نيصود ةيصو دع نى هلومب تيجوزلا ثاريم عِيبعت
 | اهلك ر اوما م ولط ١ ام ناك هيف ىلطا اذ ثماريملا الط
 |[ فتسلتماا ةرانك خ.طرتشداه عدن نكو فتبرلاو ميصول ١ حد
 ديطملاكولطملاب تيملاد دابر ظلا ةر انك انرعلطدو مثهئل ١ًديقرل ١

 .| ةففابلا لا هلوس ى ديئالا دييقت كل زيكو ةرقرل!ثصوذ
 | تموملاب ةرلان للا طابحا فبصتو يمت .1١ مد كاطاو ؟ىصول ١

 رم اكوهد تمذ «امد نع مل“: درتبري سو هلق د سكلارلع

 | | كيتو هلع طحرتف تاجا كب نمد هوت ليو لطاد يال
 1 ىفاشلا هند أهارع اهه_ررلطدو مأ شال ذ حومسملاب مدل

 " |[ فاتغإىجو هلعإل 'رم العلا لو ميجلا ذ دتملا لع قواطملا لمح
 تت كلا لا ميسملاب مهتم هتك 5 نيمل اذ نابظلا مرامكذ مالا

 | ؛ موصل يتعد و أشلاو اه درج لمعلا طبخت ةدرلا نا لوتسد



 -_-- _ _-_--خحح

 دلط عملا موصؤ تيرتتملاب كايتو ناهظناءلتشلا ةءانكذ| ٠
 اقزته زوج س ةولط١ لعقبش ناضمر «اضقد تميمي دانك
 مرسلا |ضرحا ىلعال» ثبب دتمل١ غأننت١ امملع هز ىكي ل أسم اتضو
 لرسم ادلع لطم مب القا ذ١ لوا تحد اهييبشت ىزننا عشا
 .بئرحلا نا لوال امحر أيه نم_س امل انوا هللا عضي توه ليو
 اصتمذ ناحخ ولا املطو :لتملاد ؛[نتنك قواطاا بابتس ابهيه نم وه
 قاله ءاتلتحا اخاو لحرد بسم ناكحلا ناك مزح مرتهتامادأشللا
 دعو تكسو | رضعبب لح طن سدح أب هش غ مكح١ ذا اماق نيبعتلاو
 ؟ىنصولا خذ ةجبرالا «اضعالا لبد رم'دلاك قاحلالا ىضسي دان أبمشع
 الاب نيلجرلاو سارا عضو لولا لاّرراف نييوضع يعتسل ظركذو
 د ابطا ةرازك ذرعا مطاراو رجوصلا او قمل !نكذ كال زنك و أ ضنا هيلق
 لم ل ايي ولان ماسطالا ركب ملد بيلو له ]تسلا ةرانك ذرششاد
 | ةسوعمو ىدوطش د توشجلا عوتلا ماسطالاب مأيصلا ل اناقإ
 هريجةجيال ئحمد اخد ناذ قطنلا لذ ظئلاءيلع لدا قوطنملا|
 ةرشع نات كجم اذا ةعبسو حا ف مايا يول ما يصحوتع رنا
 صمل ارو دن اولاك م نيلكتملا نسون ب ]كفرة و هلماك

 مسهلع درلا ذؤذ عربخو ثيمرملا ماحاغل امىلقو دااسلاو باكل ارجم
 ميس مطق ىلع ئيمملا هد اذ أد لواقنتسالا صنلا ه_رضرنملا انزل لاق
 ملوي مإوصحّرع ناواؤضد لامتحالذ ليو اتا تاهجردأسنحنا
 ىهّمنا هيلاتملاو ةيلاحلا ثيارشلا عم هكا اه ةضطلاارلا ار خيصلا
 ران نيع طم زج وعنه اظلاذ احرجرم ال اهتح-١ عربخ لأرتحاا عمو ا
 رم ا هيثوهو ملا ظلال عدله اجلا ىلع _ولطي زغ ابل نأث هاعالو
 سس عاطقنالا لانمي من اذ تر طبد_ج ونمت الوتد بلغاد
 ليل جيجا هرج نافررظا ىف الا كوهد لسطلاد ىضولل ٍ

 ايا ىمبوهد لوتكالوئم ريلع ورمجلا حوجرملا مسجل د ليواتونو

 هكرصنيخف تازلاب برثلا لع ةّيمل لج رس راف ينك
 هلوتكو ةياعرلاو ظنحلالعوا لملاو ةررملا ذعر حو كرد نع | .

 رهاظلا اطراجر_يقسصرت اذ ةرجرا» رمل لا عانجامطرطتخاد |
 قلاحلا نسحي عوضلا ليف ةيفبجا ناش دلال تبوك نا تلا دهس ال
 اعهلع راح مدد زاجمو يمحو ١ اشيتحم ثيب اكرتشم انوكم لمد |
 هيينحذل املا 'لامتس او انلق وس اسيحاملع وهذ اعيعأ .



 الات مل محامو بلاتلل جنح ل وكارملا توكيل ادا اسفه طورشبم |

 [ليمر) ةره اهيترم مب بطوحرت ظنللا ابوكم اد١ انهرطع هميجمد الوا
 مث اذ نبش الو تاكتأضبالو هّتلثجا رهو انه ديرا ةرمو انه
 | تءاتكلا ذ نوح قملا بحاص دسؤس او بتاحلا راضي الو لمعي
 | اممازل بقل بحاص اجضيإل_عا خفلاب سر اضيالو ةداسْملاد
 | مص تقون نا ةدابتملاو ب اتكبا لع اهر ابجاو اعمزلي الام
 ُ ةيمرلالاساو ىنمراض ق١ تل الد تبمسر اما رلع ظفلاا ئلوا د

 | يل الد تيمس مل صتدرلام الع ظفلا!ل دد ضقوتت مل اناد اهلها ع١
 | مكاشولا ثفرلا مايصلا ذؤيل مكلحا ا هفوق ةل المك ةداشا
 | مناتسرخلا عولطرلا عامجلا ثحاب ذ١ أ بنج عصا نم موص صلع
 | تره نع طابشتسال نه كحد در هيلا رق ءلجف ابحي ابوك
 قتلا بع زوال ظفلا ا يلع دام مونوملاو مل صخ ىلظرتلا بمك
 ماج خاج اه لواياذ ةنلانع موهؤهد ةَيف امم موهنم ناموشو:
 فد ام لتتواق د) نك باطجلل_وق ىو اناكان اذ_وولمرملا
 | ىفا باظملد نلمس أيواسم ن اكاناد ىشارشال برذلا منيع
 ١ ترا تم ىلع الخرم |تيللاوح١ هبولك جت نالا ها دل كهمك هاتفم

 | ىل هيسايق تيذ ةادل دله تلثخاد فوات ١) 3لك ذل أسمرث.دل
 هياوصاما اثيتك اها نب لااوق !رلع ةيقيتحو١ ري ناجم يظن
 | ىل ناك اتش حفص موهوم عازد اوهو قوطنملا .عحتزاذعامزاشلاد
 | هميوم !وليبتف اش وس اخ كء اج ناونعا ددعو»أفرظوا الاح
 | كرما رحاولارخ ل وق بج) نحو نيبتل ١ بجي ال قس انل|رثع نا
 اذى تامولسدر سايل نجاسملا ني نيونكأع مناد تضورش بتال
 | دنعركرل اذى١ مارحلارعتملا ىثع هس اهرك ذ اخ اهريع ذب مارحالا محب

 | شككالو ل كا ول ى) ةرلحن رج امش مهو رلجأذ بتولطملا واصخ سيل هربع |
 :ء للا تولوارينف د١ نوملع اومن اذ لح تال هل ترك داو طرشو
 | اجوزركتقحرمب علل غداة ةيافو سلع ق أنفال ببال
 |١ | اذ شالا هلا الوتر صحو هطرشم لوزلل لك هّتمكن) ذأ ىا ةريثع
 . | كال زوي ىبل هريزف كل_لولاوهساف هلا نيل هريئخئا دما كما
 | فلخللاو ه كربعول كل بخ كايا هربغرلا ال ى١ هورشنع ه١
 |[ ةوكاجلا عليل ذ ممالو ةريثكلاوق' ىلع مههانملا نسم جابقتحالا ذا
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 | ب ابرتز نك باانقاناخ عش قولا



 تود نه ا يلوا نيس هامل 1 عيونمح نملا ني ال هوقو مد ءلادا غرب ال رخ ١

 ذلطالاو أنصت اددرا انا* شبل ارلع مت أف اهركت الو ملوقو تييطؤولا ,

 وا ايرورضو ان انش ابو ١ ابموبنهد اهإوخعن د١ انقوطلم كرت نااها 1

 عارلاد انيتشال جاوا د ثلأشلاو موبيل غل لد كن أشلاد قوطنملاةلالد 1

 مب دارماو ماملا باطخكلاشلا عل لوسرلا اهيبداي كت اها دسب مترك ٠

 متللذا ىلا اهم اي هوك ميما مدارلا»_صائخ باطخ مجازي ٠
 كامي نمر اسد ارم ١و ملسو ملعرم» ىلصوشملاب بالغلا د55:

 تيرلاابيي اي ىبملا اهير يلب يعاب بالتدلل نارتلا د. مشي لو كييذوتسأ

 مولا عروصح ل طإركا نإ اب صخا ا ثول هل موه واخ عجادتنافروج د
 أتحلارندا عم خلد اجو هموسل مويه ذأ منح مثاولل يداوم ادوكمد) اداو

 طزلال ىمغمب لاك عدم | لو ملا باس ةورعهرم اون رم كلذ

 لوأل اذ نسح مولك نه ل اقد ناصملا نبا هاكح أ هزع طنتسملا امزومعم

 نسلق نأ بطاذم عوحو ذ توسل دعداجلل وتلا .عراشال تلال

 (م ىبهلا ميد |رمل | ماعلا باطح اه لحد أبجو نيث ولا سوما لع نبع
 0 ما نما

 ترصوصملا ميد ارا انملا باطخ :داشلاد ركتملخ و نا هسا رل بسك

 يجلد لاططاما يهلخرب مل ير ىمت ؟_رسانملا اهماي مل يك صولا

 لاو ميال لحلو ا تال انللحا أنا ىتنااهما انه رقو قواطلا

 ةصل اخ ”ىهوملا 5 كات أملذ مل باطلا تبا ناك غسصلا اركب ىدا
 سانام اي موك ىنشجلل ب أطهجرس انما هريزعلو ل اه لق امانا لع كال

 لا ايوعنيعلا باطخ عهاسلا ليش رس زد أي قع عؤملا باطخ سد أسما
 خوسعاب نختال وماي تقدصرق مهرب أي طرها حؤدأد كسا

 ادإن ينم نللا امش و هاوس :رمج نال نم اصرصخد اضرشتو ءلامظق

 انهو امل نذل اهب يؤمن حرم اباطخ:رهاشملا ناب وديا
 متاحف انبا حرجا اورحاهو انها نس نيل ةشدملال هال اناطخ مد ١

 5 لموملا غ مناد أشمل لب نيا ابياأد ادارتملا ؤ دئرمتام لاق ةرشبح ىع

 دىعسه نير *رعاهجربعو عريب وباو قمم جاو نيككسملا اهيا
 . | نيحشاذ كس ايو | قا نيزلا أب أذ لمن هس تممس اذا لاقأ
 اهرفكن يلا اهب اي ىلع منللا باطخح مس اتل منع_ىمدرشو) ميرمأ أد

 مهي ل ةناهال لمطملد تورو اهلا ايران لق ٠ موبلا اور نتقال
 ىلع اوما ةريزلا اهم اأسب باظحلار ثكد نيعضوملا نب نهرع ءادارعلا

 . | اقر أجورشع سم لع همارتلا 2 ب اطخلا سيئ 'باتكذ ىزوجلا



 وم'مطرك

 انيئانونرل ابر اب هل وتتك ةمزركلا باطغر شاملا !فزمكن باول لق !نرعك |
 | ثيزلادا ملو مك مهعأضارعا بيلا لخؤلد جر انكلا ض اجو ةيرجاوملا

 ل وسرلا مب قيليال لحمل ىببلاد باطنلا ىدكد ممطعن _ل|5 كوسرلا
 )| كزئاام خلي لوسرلااهمر أم ماعلا مجرششل انرمالا ماطهذماوتك هسكغانكو

 | لاك عال سا لحام ممر مل ىلا ابا انصاخلا ماتم وذ كبر :ره كاملا

 ياي زنك ميلا ةدارام نك ماسلا حرشتل اماتسف نم مربع د
 أ كنافؤع دن اهاه باطخر شع مداملا *تّملطك عب ملو يتَمط اذا ىبملا
 ا كلنا اق ذؤع مكميلا ب اطخررشس ف اشم « ميلكت لو الحا شخ ا ميجد

 < | اضانابج ايوه حاولا ظنلد مهلا باطغش ع شلأشلا معوكلا شيزعلا كنا
 .[تم |ولكل سرا ابر ايو مجلا طفل ىحاولا ب اطخجرشمع ميئازلا كرام
 سوو يله سىلصرإ باطخو د مرد مفاعنذ هلو لا تايبطلا

 م 'ىشاش تيشاع ناو لوا نكو عامبالو هجم الذ) عاحو
 3١ كصاموربصاد عاج هلق ليلس مرحو راسو ميلعمس'ىكصرل باطخ
 |لق هلوقليثس لغاذ مكاوبيجسم ملاناف هموفانكو مياظ ههابالا
 | باطخبيزيقو ىجيا وا ةومجرا بر لاك ىومخجل مه امجو !س'أذ

 ةامشلا مرض ره زجوه ىل سمسا لاق توك زال تاوعجياو تدل
 داتغإرقو ططشلا 'رم لوساء_ومدب نافذ طلتخاف بازملا ةشادزو
 | "طخ عرس انا «تيقولذملا لارمال دموع ةأييلا ؤهلوتي م١
 أ دانا ثزاخ كنا باظخلاو مج ايل او تبنشا» ظلب دحاولا

 | تيتا ظنلد مجلا باطن نم وك هابزلاودانمل ةئئتالبقو |
 | ديلاو داس اههج_رضنزكذت ءاحد هتلوق ف ب نيلككا نيكذيلا لبق
 دك تبيجلرك_ااق مزمل انه ره كودسملا لجو لصف لع نوكيش
 ىلع ها توراه نيل اجب يق و تارا اره دل حو _وسوملا اظل لاق
 ْ ظل نينمالل باطغر شع رس داس غ تييعارلا دجل :رهؤئملاو اعد
 مث ١ [هرحا تاهو هنو نوره ادو ءإ_وتوم اي ايبب_ رف لومك د حلولا

 ةلاسرلا بحاصرن وازحالو هيسرسل أب ميلع ذل ال دوال ءطلثل اب هدرش)
 , | نلهعطلضاشكلا ذر كذو ةيطع س١ نك ذ هل عبت دوهد تايطد
 ' ا ار لح جاطخنع بوعزذ لكذ وج اناس عمق ناكامل بئره

 1١ | ةيطعنب» تلاكو قش ةزلل رم كنج رذجولاف هّلشمو هتاسل ند
 ١١ | لمس نال نشو مدلك از دوصتعملاو الو) بطاخلا ا أمشللاب هدفا
 !١ | ناز نعاضعال قو لاحرلا باج ا,ارلا ةشيعم طواقشلا
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 لقتملب ةيلشالا باطخرشع ماسلا مرحلا ربت مركا نيل
 شعرماددا يف كثب ااسجاو اتوب صمم ايكوم قي اا ءاوتك

 ملا باطخرل ع عس ثمل بسسس ظ

 عمم ابولهدالو ارق نم منه ىلتم امو تاش خاجوكت امو مل ركل حاولارعن| ٠
 مالا نارلعل ميل ثلآشل الملا عج ىراشالا نسا السا

 ا | ممظ ذا ىيها اهواي مردمو رلسو لمس لوما عم تولخاد |
 ٠ ١ اواطعلا وداد تييزه يل |رشبو ةداصل الومت اد ىلع هنسركع ةدورسلسلا
 ١ ان« اما ميلع ان رجو امع |نتفلتسل أنتج انهي صحاول ب نينشالا باطن
 نوم _لكع هدورشمحلات اوال الر ضال ل. ءا بربك اجكذ بوكت
 ١) - |مل سكراب داملاو نيحلا باطخ ةيرشسل ادثلاشل!ىىتهأب اككر
 ْ ا هته ادرملاورل ب أطنحلا تير الا مطن هلو هس)_توت١ ىنم١اهيراي
 هيمو نانمكلا ةعاط ئه هاش احو أمت ناك سو هيله مدا لص نال

 ١ بما هورفي ني نل١ لاساف عليلا دنا ام لشن تنكتاف |

 ضيرحتلا ب [طنملاددارملا ماد كاشللا نم حسو يلع س١: ىلسص ه أش. اخ ميال

 كسي ملاك ميد نه غس ايعنب!نع احدا نبا جرخل نانا |
 ْ ظ | لاق م انلسر عر "اسومجشمو لاس لو سو هيله ىلسص

 ظ ٍء قرمعلل مد ارلا تل ذ ذ |نختاد يلخ الا جنتك لف مي الا ثلا سمس ١
 ا : مكوك هب امتكك يل انهزنا لؤع نيل بد الا را باطخ
 نيعج طازه م دصمل رنا ماعلا باطنحلا نيوشعلاو رسهانملا

 تيما ىرتولو نامل لعاونشو ذا_رجزتولو مل ليش هسا ادارت ملا ىنع
 أ 2 جوخاو نحال نيعهم | طخ كلل نب دقي مل مسؤر اسكان
 أ ٠ | كيتعروظلا ل تهأنت لاح نا ددرس مموعلا ىصتمل ب اطنملا عروض

 0 ميلا لل ذ ؤ لخااد ري ئرلا هنه كمان سلكلب اراب صتخيالا ٠
 ظ مل ناو عبعملا لودعلا مل_صخمتلاا ب اطخ بورشمل ورسداسلا 1

 ظ 0 ئ 0 مطسوو ميطهرما لس وترا ب بطير مكاوببجتسم

 [| ١ كا لس اتالو كو اهوييسم هلا لس ليلا هب ها لس لئن ١>
||| 
 باطخ مهرشعحلاوعباسلا هلحومل اباه نمت اونموتل هلق لا | || 1

 ١) كماداملاباطخ بورتصلا» :رماشلا تانرلالا ىهو تسوكشملا
 مس اننا اهركوااهوطأ بد: ضارادو الاسف لاعب نم باطخ

 ٠ نينهؤم تنك ادااولكؤب دسار عوؤم عييسمل ١ باطخ هؤشعلاو 1

 !وشرس !ني نا ىدابعإب ىنحب فاطعتسا»و نئّلا ب اطح هوفولشلا |
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 . | ةيثواشلاو إبلا ةبطانجلا رشم زومتل ةطساودلب اههطاذت ناد |

 تمول عاامو عوعاط» هنا ةهاركال سوط عا أ مهرك نيو. هنيش | .

 كبت مل تداايؤتع ملا باطخ بوكواشلاو ىداحلا يال مسن ىلع

 توشولدلاو ناشلا يحلل ننحاتال مانبااب كتنداب توداي
 | ظشتلا ب اطخ بوثواشلا١كلاشلا عروس ازد اذؤهزيجمتلا باطخ
 ١ ةماه نه اخ هنم رشق مناف لق ةبطانم تارّتلا ف اهزكهد

 ب اطخراذ مجدا ود اي ىنع دوجوملاسبت تالذ صن مورمملا باطخ
 ب اطخمهضس لاك عت اق مهدمه سلكت و نامزلا تلذ لهل
 | مسقو | ىميلعرسا كصوجملا الل صد ال يش حاسم ١ ةشلث هارل ١

 لمان متلانبلاق 6 كىماق اب حصن ملقو هريلا» لصي ال
 اهلكىمام ةمزا هلكرملارلو هلكتاملا هل اكلم ىخم نازملا باطن

 ننا) شرعلا لعاب دسم ريل اه رعو هند اهرمرصمو عريب
 | ىلع اعلطه «يبعربوتش خر اجب املاع هنكلعر اطقا ته ةزداج يلع
 ىلع و ريو ممج اكلم انجب, دش ١ درطنم مين داعو مهد وسد

 0 | ىيو تيميو قزربو ىلخيو ثيدمد مركبد فاسو بشيد مسد
 | اليلجد اه د هاه نم ةلذ أن رومالارب دي هى طتي ردت و
 كهل للا تقرو طنتست الق رث كابالا قمذ كرت لل هيلا ظعاصد
 | *داهعيو هسنق د مد هنن دامو هستظن ىلعفشب لجن نيك
 هدام الز جخد هذ مهعرب د محدلذو من دامس هيهام لعمل دي د
 هئالاو هرعت مهلا ببن د مت اطصو هكامس |. مهلا فرعتتد ميالاه
 نحوه حيو اموات مب بوبجوتسم اهم ضرحاي و مولع هريس فرك ي

 فيكو مث ارعاو م ايلو) د هعلصب ربي د هوصعانا ب ىّمعلا
 ,نسإو يلاعا حلاصم د ايلوالهىونشم 0 «ةاوهو «لاوه ةرقاع تناك

 ' لاسم ب ضدو مم افص مبقو ملاعإ ريس ىءارعا منيو مهفاصوا

 | ةبجوجلاو ىنحارت الع) هابش ىع بيجيو تيهاربلاو هل دال عمو

 || | ليباىدب زوما لوتي د بد اكلا بري دق داصلاقّتصنو
 7 | تضرزحيد ًابمضو اينسحم اهتاصوارك نيد مالاسل ارا دىلا ىعري د

 1 ا ميلا مهرمف ةدامجركل يو ابمالاو أتيمقو اببانعرك نيو خاف اواد

 ..|دكزيو ثيع طفرط دعو نع ول محاد م>حىلك هيلا مهتجاح دش و
 . | هروس املك ىع هسطنبد هنت راو تداوجوملا حيجنرعو مع أنغ
 . | اهرثولا نم مرد نح) لاش ا ماو هنن هملاربتق هاوس املكد
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 و مل نجنالا نهامرشلا نس هر ذولو هدهد ءإ[ضنإل ايف 1

 ارتعابشم عروذ عم ماو ب اع تطل مب أحل ماع مث طخ دم شمو : ١

 احلا مع مرن اد هد أس حلصمو مهرازعا ميحد مءالزضاغو|
 ثوملاد برك كاع محل ٍجبملاو محلاصمم ليئكلاو حرص انملاو مع /

 مهصانو دولا ضالوبونج هاوس مإ والعزل ممل د اد دعوت ميلا
 ناّرمل! ص بولملا ترمس ناو نيرضمللا مهند ىل ملا يش ممادعا لع ّ

 فاش هيخنال نركف هناسازه 9اس حا ميحب !داوج امافع اكلم
 ثم اهلا بحا وكيد هيما دولا ف. اسس انفا قلو هنس بولا

 ه نكذب جرت نيكد هاوسام]ك صا هرتعش ١ هاضرو هاوساملكأ ٠
 1 أهاو دواتوقد أها نغىوه عبر شالاو هرلاقوثسلاو ميهريشن د |

 ةداكرات ابار معتشت ملو تكلهد ترسله ثلاذ ترّيفانا ثيتكب

 مبحأ صرتي مسوي |ونخ نيث كلُ ىلع دارتلا لزنا نيم ضعه لاق أ |
 كتف أهترجي لارمد وفود باص تيدا ملكت من اههرجم فرع ض | |

 موشنملاو ع نإ ١و نإ ىملاو يللا_يهو ىبرق) ميلا اطنحلا ناكت سلاش

 ببسلاو لومجمملاو عوطتمملاو يح أتلاو مكرمو مب اششملاب يكجلاو
 "قرود فيعولاىدعولا» ىكيل اىصالاو ماعلا ءرصاخلاو نأمطاضد
 ارعالو مثصملا عورملاو ةرماماو مام /مونبنحلاو م اكحالاو

 لاا5مشلاو لاثماماد ظع اىللاو جارهحالاو ةرجلاو نان الاد

 هنا يبس غاولت اكو لشم نىملاو دايجلرمغ مهريغاد لم ملاذ
 ياما ارهتس أش هؤم لتي جو لشم كولا و متطاو خونسملاو م انملاو

 مثييبو مسا ركحا |. عونمو يال ىماتيلالاوعا ادولك ابني نا| |
 ىح متوبب عاتب لخرت ل اؤمن ينلا اهم ايلثس مبأشتملا |
 هيلصن فود ارلظو أذ اودع كدذ لمنب صو لكي ملو ةن/ا أونس أتشأ

 ميصمل رع ابو. نامالاب يام هذ مهادأن رقو مكمل ف لاقاكارأن |
 م-رمتلاو معده ىنيام اهلها لع هيشتخ درعو ادي لسن لد

 قضوملا و عوطتلاو تبوملا كح رضح» لا ميول ركيلع سكري ىتمتللا ا ذرصول !رزج شلت نا تدوملا كرحلارطح 1١ مكيلخ تك شح ىيخاتملاف | |

 ل !2ىهاماو يش رم عوطتتم ولف مهلا موبس. مشان لش |
 ببسلاو مسي لد ةماوللاسضنلاب مشاالو ةّيهتملا مويس مش )| |

 لشم ماعلاو صانحلاو يملا لاها_و) خي علا لءاساو لشد نامضالاو
 ىئحملا كر اصف ؛اسشلا جملطا ذا صاخ مومسملاة از ريذ ىتماابمر أن |

 ا
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 / |لشم ةمعمو رتجضاو اهتلشما مايتم ملا لج امد ماظو اهاع
 | ىلا رحاولل ةعامبلل ةعونصوملا ةعيصلا» سبع نلمس نع [نلسرا انا
 بكل لج_تولطت نشل اك ةفرصملا فوزحلا» ةمهباو املظعت و أامنغت
 ارحم ىل متن نك مل ون ةرذججلا لو ةنتف ادوكتإل وحر
 نع امك ىنعنر» نعارو كل نمد *ثف تامه ١ شف لقىنكر ابتخاد لعد
 اهل او اىبلاو مةيصممبالا وذ لعن ملرنن منعا هاشمل مهو أشييس
 فالخا) هن أو متعصح د ةئسهلاد اذأشلا عوملا ىبنا ةرماو
 .اميف < متالو معوصوم لع ود اظل لك رهو نارا ١> امها عضد د

 ' مكاو رج هيقدر عأضد اروبا ن اجلا امدو مدلك شكا نهم سبحان راو
 دار مزيون ساو هنيهاشلا م ضاملا باد ميه اظلا مهم :ءاح
 اداو منع هزثم نإزملا» بزركلاىتحا أحلا انا مهي مبشو «ككاملا نم

 ' 14| |ىلل احم تالذو ىيعتسيف ةقيشملا « تف أطال يلا ل هدول ملكتملا
 ١ |[ |ىطش رم طقس تارملا|سجزاجحلا طقسولو هلطأب ةبهش هو اكن هلا
 ١ | لخ بجوول» ةةيقحلل نع غلب نايل جارطع أ شلل وذ خذ ىلا
 1١ | صصملا ةرئثكو يكوملاو فرد م هولخ بجو اجلا 'ىم انارملا
 .١ [تكةواسلا سبع نرب) ترردلازع مامالا فينصتملاد هدزع لقد أههربعد
 | [تاّملازابعىلا ناسزمم از ان متسع باتك ذ ةرزرك تا د از عه
 . | ذابللا» هانم ناجع ريم د بيكرللا ةناجلا لوإلا تامضوهد
 نيلع لا هبهبشو | لمتلا ددسن ادا كال ذو سد الملا هتقالاعو ىلمحلا
 اذا متداز متت ايد ممله تيلت ١ ذ»و ماوكمل هتسب المل ةلاص) هلىهأم
 مثلنا عاج ابإ اسبسابنوكت تمايالاللا هل ضر 5 هأيزلا تين
 ىهد أنيلا» وعزا اداغاللضوهو مجزنل ١ بشد فنيا اناناهأب
 | اراد ممققاولخاد ملفا نكو مب تيس (متوكت ناماهرلا ةل مما لف
 | اضل هنمو مب مهاب مهرمأب مهرزركذ مهيبستل مهلا لالاحالا بش

 | رو شيع يد سوقول فلا ل عملا بض أبيشم ناراولال حام
 |١ | النهد تمزع  ذاذ ليل سس ميلع مزع ىارامن مزعا ذأت مهعم_ع١
 ١ وفكو اهمريوصملا تي )6 هدام مح ه اذرط اهاهردح ١ اوما جرا ممل

 | اطيامو» مهراحت تر افونم نايزاجن اهب اش اهباتاضدال تجرخاد
 | | تدسنام ميددابجل اذ ذا انه ةراقلا» علا قداجام أذ
 0 ًاناطلممهلع أثمان ماملمك_اءاشملاود لوالل أما سلام نود ىيبمح

 ١ ا [تلا ىم اهريلا ناخذ ىغينت وللا دعازغ طلاس ولك أناهرب ى)
0 

 . مود
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 مان ميد اه هماذ نيحلك اهلككت_ذ ئك أهرازو١برلل مضصنئح كف وأ |
 ضاكلل نأثملا تال نك لا هد اهسلول طلخ اك مارا نا امكىدناحم موا مالا

 يملا أجل مسن د >زمملا ةنابللا_داشلامسقل ا|مجرههىواهو هلذاكإ
 أ هرحا ةربكذعاؤاو زاوارا عضو ابريعف_طنللا لامتساوه د |

 تلق اذ اصوصخردج-ا وتو نازيام عود اطوسم قأبسو فزيملا
 ذ_اهيف لوملا مرتع قبست ةدايزلا قاشلا نايملا عاما يرسل مانا
 [ا؟أصا ثول عنج ؟نيجلا ظعلكلا مما قدلط١ فشلا خا بعام عود

 اباخجالا ةراش» :اصالاب اهتعريبشللا ةثكنو ملمأناىر ميا ذاذ 0
 كرمت مهب اناذاو مك اج نارتلا ةةئلاص دام ارتع ىلع

 قللط مسيلة ربسلا كمر رسس رف ميلجري ملال مقجت عد مماسجا |
 (* امال جباجا 1 نكره لح داراو ةليل تيث لشن مس اوهو سوما
 بيرث نا طرشلا م أيتن عب نبوكم امس1 هزيملا نا لاكشتسا ضع سرا از

 طم رد موصل ابرعا من ايد ةقيتح هلكأ مساوضد سولسلا :
 13 3 سيشمل

 : الوا نرش ىميئسملا با ط جرمع نس ان س أبعترباو ىلع هرسف نو ا
 مك احلا نيدو سرج نبا همجي مئانشا) ةزذاس ناو هعيجيميلت |

 د ارلا طزملا مزنانن انوكب انا حصد ولاا ةهام أضي اوهد ايهريعو
 تاو د ى) هرطيش كفه جو اول ف متاذ ىا كبر هجو قسد وع هسكعأ

 فموي هوجو ةمعان 3ثمؤي هوجو ىدصلاب بجي لاضتسالؤا|
 مصل همن ١ نول داسجنال هل: ع هرجيلاهبع ةبصأن ةماع ةعشساخأ
 مهتبسكو تهرقكا ميديا تل هلارو تمرم اع كلذ ابره ص

 اه ارقو ليلا مق أهي لوازت لامه سكأ نال سال لا اذ بسد | ||
 م يملا نملك قلط ١ ه] دج اذ ]بلل ردو :تيوكررلا مه اومكراو سيلا |

 ةممكلا لان أبره اهضجوهو ةؤلصلا لع دويبملاو عوكرلاو ةالاو|

 تيدؤملا نب لب قيل بينت ابو عيني را مليش هك مشل |١
 مئطاخ مناك حيصان ملوتمكل كلا ةفصب, رطحبلا ثصو هرج أاكش ظ

 .جتولجو مكتب اند مليك سلكعو هبصاانملا عب ثصو لكك توص:اطخفلا | |
 ااهرلتل ١ ذ نوكأ: بمر: و ابعد متم شال و بلكلا تةصاحولاو

 | فلوق ميلع جرخد ليبعوب» هركذ ليكأا مبا دام ضع ظنا قرلطا
 انك سصي اق داص علب ناو هلكك١ هه نبونلتخت ىزإا رطح نيد.'لو ظ

 هيف ناسا ابزك أب ىجبلا لعب جيالغاب بقمتد مدى ذلا | أ
 لد ايليرلا غارت مهرعو ناك داو ايهونعد حورل اهةعاسلا ليل | |



 لصالة يطا

: 
 , رابتعاب

 11+ كرتج واج يتنبه بولق طزعزتسلا نرغنبلاب و كامل
 مشل اوزخ اكرازق ذ هلقامو عزم انه مما لقد يملا لاساوىنع

 1 1 دج 0 ةط ذو
 ْ 1 لاه ١لمجد نلا لاك عا د ةرحالا بالع

 ْ 1001 وا اواو
 | همهجيسألملاذ تانيقوسأ وا مدعي نإ! ضع كيرث اهءاق هيبفرف

 1 ىلا نيملاعلا بر لوسي أن اون ماملا رلغصانملا مسا قولطا سم ايل:

 " |تيش خلاها صرال خامل ادهرذ خل ونجح مل كغ صد أسلا ]سر

 ..|نلا مقدلطا عج اسلا سانيزم هوزغتسيو هلة
 ظ كر عيطتس لضخ هرلكع عاقل ىنع مثزلل لع
 1 .اهناللمنلا لع ةعاطنس» ولطا لمني له وا ان امانيلع لزغي ن١

 ْ «امسبا رم كت لزغب نع ببسإ !رلغ ببسملا قالاطا سال هلدتمز ل

 0 اا عايض [رطم ور اسام كب انيزئرنق اكزر

 فحل! هله جونخملا ند اهر ةئلم درب ئم نوم نما أحاكت ثو نحيل

 "بيست رز مب لعل اذ لوبشل ؛ى) ممسل ١ ب
 | هلومكبيسلا ببسيلا لمثلا بشن كلذ نم كل 6

  |ىهدممملاو جزحلا نا ةليخمل رم كدا جر جرح 6 0

 ٠ ل ب يشم ظلال نان ذ بس لنا

 | ىلإ اتيلا قا ي ناكأم أب ثلا ةرمش ىشنع
 ع دانا "رجول ضمن واذ غول مل ارعج يت 00 با

 أ اا را ثعأي ىه

 ايؤيابنغى) وت ا ا ا
 ى بوهلاو وكلا لا ارياصىا ! ارانعكارجاذال اث سلس الد ةيرمجلا ملا

 | تعور كيوتل اجهز جاسر 3
 ظ ةلمصو ملع مالنب كرش: ملح مولش هان, ثرذ اجمز تىوكلاحذ_
 ١ | قالصرضعشلاشلا لفل هازل لوؤراع ةراشبلالاحأل
 0 ١ ةنإلؤوا دورا اذ أمي مهس دجم_زقوعل جلا طعلاجلا مسا

 ((| |فس مكر يذا ليلا ىانانلاب ليشاركملب ةمجرال أوال
 1! | خي فوم. كع ىشع عجارلا ىلا زيلع كانيعوا كمانس
 ' لس ؤخ ةررّملا 'رعديلادريرشملا هدو هلم وايد وهج واودأن

 ١ ظ 0 اههيكاس نخلي ملأت 8 مهازناب نورتو : قى حرس رع هاؤهالأبد



 بله داما: يرصم ابهنال كم رتع ةطارلا١ نخد اداخ نعم لكدنش|
 5 هلاصلا دارملاف بجيال هنن نيب اهنخاد لاخلا مسامع ىلطاخ |
 ىنحع ريما مساب ىثملا ةرهتت ششي عر صاذحلا لاجلا يعل جلا مسا قلطاخ |
 حرلا تاسللا نال اةسح اثم وا نيام بق هص ناس نلحجاو|
 سشعرسد سلا همّه ةنإب_وا ههقاداسإبام لوم حان سرا امو ١
 ةقيتح ةراشبل او مهلا بازج مهرشب وزع عا مساب ىلا همس |
 ؟ركذ ملع ضر اصلا مس ام ىس ١ىلا_ِغارلا ةرمش هنمو راسا
 ىل اعدام مر ىشل ا نا كمئم أد اكن .ل وو هيلع جرد قاف

 ”ذاض|سشع مه أسلاا ال ةدابز ىوع »نم كالي ٍلسو نسيشالادالا|
 ةداراا ممصو_رطمشي ادا نب ري ار ارجو أمس رثم مصتالام ىلا لمشلا ٍْ ا

 دل شع رمال رتداراب ميقا ايما بب بشتى تافص جرف |
 اذ نجا ملم اذأف ىنع متداراو يبد اسمو نفر شح دارملاهلعشلا | |
 هرب نوكم») كاسهالا نال علا« اضتبنا رفا لجام خول تسراقىا | ٠
 حل ماج ءاجر ذاذ ةقيقح هولضع راف ىلج لف لق فرهد أ
 مخدنمبو هكر بو ذاذ_ىا توهشتسسالو ةعاسروزحاتم |

 نال ميت ىسنولل جال عرج عادا سوو دووم لاؤسلا
 ابصوزل» باطخلا نأ ازا لوكمي نا اىبد اقول ىا 2: اريزتول مالها
 5 ةاصلارلا ملاذا تاره مال كزتلا لبق مهلا جويا عاد
 ىااس اناهءاغاهأن ١ يق نم كد [هلبق ةداستسا» ادوكتمل ظ اردو استسلام دا اناضا

 داك رج جرف و يب اره ها ةرياصىا ىرتسإلاونج هين دعي ٠ م ملف مضعإ ءثمؤمجو ءانلاد نطملا مضي ىلالاد ايياله١ اندر ١
 امونم دأتسا ىلق اما بلتل ردع مسالا ادرللاو طشلاد تأ

 لكذد ١ باتكرج لكل اهب ّدبصملا "نمل ىا ةبصعلاب شل مأنم ناأ
 مص ارملا لع هأثمرحوا لبق نوم مضارملا يلع انمرحو .لج١باتبكأ

 سياح ناو ى١ ني لد رولا ماو نارتخالا مل وزااوه يلع ا

 ىدرظناف مهل وت مث ىنع نطع_رلقوداضياثلنه عش مدا |
 ىلالام ىف تابوا زو ض قرت ى١ك دف د د مث لوف ٌمرظناف |
 معيصواق١ تورشصلا ءاعؤد غم" أاسو هيبكطش بلقوا شددلا 1

 ٠ | فتورملا نال مملعر انا ضرش ىدر اند لعاترمك ينل نمد عجن |

 , | ىه مديمحقلَمملا تزل تمايلك م نوم مدا قول تش نيج كل ري ادا 1

 .ءام“ 0

 . نإولا



 ١ |لباب عويس انملاو اوترحايض نهارحا خ تال ريمفرتعلا |

  |[لاعانلا ل غرمصملا قدلط' ادهم ةريثرك عازم رتخعد ىرخد ماقم
 ام وبه نولمرجيالد ىنعلوعنملا طعو هدرا امو ىل قمع مع اذىنع

 ْ (ثدد صيت عا اجو هكونصم عا هددا مثص درولعم هوا هلع

 م اسجل زا لإ ضال ت أافص عب نكلا نال هه بو لكم ىا بانك

 1| طلوتلاو ىوبملا لغم ثوم اذ هر شبا لع كرشسبلا اق كاط١ هنمحو

 ا م. ذاك ابةحكول سيل قحىدضملا لع لومتمملاتلعانلا قداطا أبرنهو لوتملا

 . | ابتعد ةليازنربع «ايلا ها ىلع ةنتسشلا وا هوتشملا مكب ام تني نكت
 . | مثىيلا مص اعزا قزهردم ى !قييفاد ام ىنع كوست لهل عاف قدلط ١
 اتومامىا أثماابرجا ام رموصعم و ىذ مج ماما مسرع له

 | ىال ساب اع ايتاا أن“ امورعو ناكرتد ىنع هسكعو هيف
 ابو لحامب نسحب ال نوصل !نغا,وتسم و١ هان لعوهليقد اساس

 ابو نيبظربر ىلع فاك تاكو ع لوعمم_ حجل يحذ قرلاط١
 ١١ قراطا لاش أّس خارلع مجلا3 ىنثملاو دزمملا له دحلاو قدلط١)

 د ضافاهونعس. و١ ووضرب نإ_وحا هلوسرو هاد ئشملا لع دزمملا

 ىسانإب ى) سمح وفا تاشاما دا مهلا لعد نئاضرلا مزولتمل

 تيلصملا الا لارب أعواهج ولخان شالا ن» هلم انشتسالا ليل هب
 لم لكهلجو اولا وا منج ايلا هزجملا لعوشملا قواطا لاشهو

 ان احرملاو ئل ئللا امم جرت ىنع طش ايهيحداوظو ةيئيشملا بش
 | وات زكنو هريلظند بزعلا ود مل اهلد اهرحاا ئم جرخيأخاد

 || اللا ضلدن جرحت ماو اهتوسبلت ةيلح هجرت ايرط ممل

 اماما نايس فيلصا ماو تملا تين نا ىبول هل
 "" |لجر ىلع _ا'داشلارموملا ذم مهتلاو تيمويذل عش رف منع وسوم
 0 | جريل و نيتبّصلا ىرحا يم_وا ىداشلا لاق مظع يتبل نم
 ارفلا اذزاخ احا ةنج عملا هاو هاتنجسر ماعم فاح رمد
 : |! | اهدنئارسانلل تلق تلا1١ ءه نا ىنج نب ال ىّملا اذ ب انك فك
 , |١١ ماله ة واط: لاثمو ميرعادم دوسعاملا نزتملا اغاو تيحلا_ماد
 | مت نزمجو أيمال |سجل صيلا ال تارك__ ها ايت كرصيلا عجبا مث
 نأ ١١ | ثزمحرا برلاَق جزمجلا لعمجلا قولطا لاشمو هدام قواطلاء وق
 ا 1و هجولسرملا محجر مب ةرظازنف ساخن بامنم لجو ىعحن اى
 : بطاخرنب ١ لقجي تن لرظن هرصو مهلا جنا ليل سس ىحاو

 ُُي
 امسالستر || ١١
” | 0 



 دام ولما متدأنذ ملجم الحاد اواسرب النا مداح كولملا ةداعد

 2 ايف جرا هاف اشم ملف داو ليج ا حورلاب ةككدلملا لنغي ا
 اولاق نيه اط اننت» |تلاك نشل لعمق الط» لأشمو ىحاولت اتلاوا | ٠

 تخصرتف ناؤجا ف١ سرسلاهم'لاو ةوخا ل ناكاداذ اهأيصخ نخمالا ٠
 ميت انكد هليقرملا الكي ذا ناملسو دوددد انابلت_ىاايولق ا

 ىاسرما داوم رعوقو ىتْعل لصتسللا له ماما ابد تسرهأش | ٠
 ذ ١و تارمساغ اج وعصدروصلا ذل و هولهتستو اف ليلرب ةعاسلا|
 انزنربو يالا ثفد نان ارس انلا تلق تند)) ىيرص نب وسعايس:لاق|

 تارّمسالاو ماودلا ةدافال هسكعو فارعال بادجا هدانو اميجهس| |
 ىاماماوعبتاو نوضت وريلاب_رسانلا نورما|تروع مس او مهو ملاكف |

 مااناسرق [لع وا لض رتلو تلون املس كم زعنيطايشلا|
 : ضو مت نأ ايدل و ملك ىا هس اين بواتعت لفرط عا هيلع 1

 كإذاوجم .رحو |ىلأق ى١كاسرم تسل اورزمكن نلا لويد تولتشت|
 يف لاولا ف مقيقحرثوا لوعنملاو!لعاضلا مسا لقت! رعربستسلا |

 !اهتمدو سس أنيلارل خومجم موي كلل صاحت يدلل ادادىتعل ايست م
 :م اكتح ميلع ثمملا ذ. ةئلابم اعود ايوا اره بلطلا لعربتللا| .

 مليا ركزت فصال دارملا» نجلا دكر ىرشضم نلا لأك مهربخاو مد | ٠
 اولاةونع منهيربجاو لش تمإلل_لا هند عدرتس ران اكيد ورمل مي ص تأ

 ىلع جلا غ لادجالو قونهالف ثفرزلف ئصمرتي تاشلطملاو صتمرب| |
 توربطملا,#ا هسمبال هدا محو ضب )الا نوتنشت امو مشرلا ةارفأ ٠
 ىا هسداالا هقربمتال لم رمان قاشيفأت نخادذاو هسسمال ىدإ ٠
 هتنارغطي رمويلا ركملع بيبر ل ا سحرس ادد اولوقو ليل س ا طدبشالأ ٠
 أوحنتا ري ى١ ادم. -ر جلا ل ددملذ ىنع هسكعو مل معا ممله لأ

 تمىبذاعأ مار ليلدب هبولماج رخعورعا ماياطخ زهد انليبسأ ١
 حاول اقو اريثكاوكسيل ودل يلق يكد شبل جحا لع درب اما بزكاذ | ١

 تاريح مادزللا هن متترل نشملا نم عطب) نيزجلا مع الات لوالا يالا غن
 االهلعنم لاكو مهلعم نرككم بأجر ديكأت ادد ديرد كاه كتف انترز 51 ا

 مظعوماررلا منمو: ادههو. مجال مج نيحلا هسه باجيؤلا ماما دال
 كو ةرحامل ايف هاند ززملا ل5 دابجلا له ةرسحاب نم بجيتشا|
 ىد أنو ةرسحلا نال هازل د ةلُكم بعصا ند نه مواخنما|

 ابو يتلا رلع محلا نكت ءايبثتملا مش أف نز)_رص |ْخس 7 قدام امو ا 0
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 نسر ههلا ماع غرس انما بترو هسا نعت احر د مهرمصخمال ةنجلا

 ثيحرشع كنا ابرام شعرلذ ترامب احم يخفي يم لع ونجا

 | الخد ثاؤم ١ تاخزملا ذ عضويوت ةزيكلا عشوم ةلتملا مجج عند
 |ليلثتا ةنكتو ت)دورعم أهاب١ سفنال ؤىس هسا لاحمد ةرشعلا
 | ءاج- هومر كنع هليدات_ لع كن ئملاريك هانومو ةكرق مثول كر ورشن اب نصيرتيو نع هسكعد نيزك لعل يبتملا يال ناهذ
 ةرلبلاليواتىلع اتيه ةرلب مباح اذ اضعها مير نم ةطعوم
 مل اطلاع |صنزسل ا ى' بهي ؛زيهل (5 ةطئأب سهلا عار امل ان املا
 ”سحالائعد رع ترك ذ ىرهوبللا_ل5 نيالا )مس َض هلدا الحرم د١
 لبر محجر ماه نينلتخت ثول! زيالو همام غىضبرلا فرش فاو
 أسرثين ات نال ىتدد لقد مل ناو ةرجللا قر اشالا اها ممل( نل و
 ثننئاتابسو نب انا لبوأت ةابوك ادا نوح مدا) و يدهح ربع
 لكفؤهو ساو دزملا د ١ أب هنو مه سو هزعلا تيوب نمد نا ىنجيركو ملا

 ف اطرلل شخ ركذماهدحدود لاثمإل لا امنت اضا عم ؛املا ف دح
 لبقو ثنيباتلا متهىشك أذ تانسه ا ريدوهو كن ئد لا لاشمم
 ةناملإ ]شم نال هين نه نمل ث ل أمال نال ملا ةاعارد باب نوه
 عارتلاغأشمرو لق و ابلاتع ١ تانحردعم]فرس شلاو دسح

 | يل ءاطعاوهد بيل ؛اهههو ثذ اتلاو سيك نسل ١ذ ةدعاق ةممملا

 .| اصولع هظنل قولاطاو ىخطترلع تعب ىلثملا هحا يجزي )لهو عيلع
 دش نالا تينف اتملا اتش أكو ىنحي ةريقنتملا ىرجت مزين تملا "ارح

 تمرمه تارب اطلاو تاأشن امل!" سلصإلو تدرب املا وم تن اك

 -اطنلل ءاسب ذا بواجب موف مثلج بيلطالا كس نزيل _ظنام
 ([ ةبيعا ءاسب ةئبدداساّسلاو موف بساحلع متنا شاجلا بلشت
 " [خن يمد خارج ثوصوملا عوَم د هلع لو سلا ىسحو مومل ةفصر و

 | ”اكويضلا ذ بلغ 4 ازج كئازج مح نأذ كمت_رف بهذ ١ لاق
 | أتم انا ناكأمل ربا يمحو ةبيملا ونتشي كاحبت نرد ناكاناو

 ' ![تجرهد أشد  ظنللا ذهل أمنت لسح ةىتمل او ةيصمملا ل. بط انيقل
 ضو ؤ امو تزمس ذام نعيش هعذ_ومملاب لؤلا١ طاترا ىساحب
 | بلضن يرعى يد ذو رتشكب ام فا ثحلفت اهاريه بلغ
 // | انتي لف ىم كاعم اوس نري زل او بيع أي كانجرزيل هفنشسل لق املا

 ١ | نكيمل ذا بيلختل لحب ندوظمل ذل بيعش خد ان شلم زل ةددوطنل ١



 الئ المل رعي ركتلهذ أذرع ادا هبت نكو أههذ دوبي قحولاص١ ميله ذأ
 تبلت مهيب ناكماوكل ابيلخت ءانشكس الاب مهم دعي سيمبا, ادوستجا ميلك

 تعجل بالا بيزعملاو قرشملا ى١ تيبرشملا يب كازو ضب |

 بفيزحلاو علملا ى١تيئرتفلا جرم نيد مجلاربش ا زيدل قرشملا بلغو ١١|
 ني ئما وات اجرد لكلو مظعا منوكن بلشت ملا صاخرسل او |

 كت أجررلا لمعتتم اذ لغسل ت اكردلاو ٌقلعلا تاجررلاو ىانيكاو

 فين املا هبات دل دل مضو أ|ميذ لمعتسم مل ظضفللا نول نامل باب
 ناد روك ندا رلع رق دلاط اذ ثصولا انج تيذوصوملا روك لل عوضوم

 فورحلامتس ١ آم هنو ةلثمال عاب زيكو هل عضو اهريع ىلع قولط»
 لاحت اهنمو ثيحبرالا عوملا ذل مدتعت امك ةىمنيتحلا امهئامبريغ رجلا

 تحاو داو مكبرتمل رمزا لفل كل ةخيصو بموجول!ربزعل لضحا ةخيص

 قةئسلادىملا ةاداد قد دصملاىناروصتلا بلطربعل مأهيهعتمالا 1

 ىهد نيمئتملا بنمو اشضالا ذ كلل ذلك تايس ايئاهربزحل ارث لاو

 فير أما امماهنو لاشالو فورحلا ةنوكد و ئددا فم رتلا ءانمقا7

 لضومب امه .رمضنناخلاغ الا اًماواهريعورملا فورحش ملّصف

 عايد متبل مالا رف“ اب نأب كلل ذو اسم تيلعتبا زوحم هيد نوكيو ىخا
 حميل قرط لد وانتوا هليد أملا عاش م ىرعتلا مث داع ئبرسل ا

 افلا ثوحلا_ مج و اكرلاو لسن !ريمضت ل والو مب كرشلا|
 ل اكو فرملاذ مسؤل ١ ة أطل! نس موقو ةنللاله١لاشف ىلود اكيا

 يع برش |نيع هل اشم شكا ل امضهاها ل مدل لصنملا طر مسوتملا توتتحلا| |

 كضرلارم ايصلارمؤيل يكلحا سىسم ءابلا نيمصتوا تليد صدرت
 ىلإ! كي له أنام يعم لعارا ىلاد رعت ال ثفرل اذ يت اش ىلا 1

 0 دابه رعجوملا لتي كوعدا ئعم نمضح نا لص قت نا ش |

 نمت نان اسال ف. أو خصل ادىنجلا وعم |.ةيمطتل نم تييدعأ
 لوهاال نا دج وقجونع أعم تيمسال ىنسح مي داؤ ال مبا وعم مسا :

 ونملا لود توجت انا ىرؤبل صرح مد ىصح مط _دوللاال هلا
 منصوب مل ظطللا نول ازا تيمطنلا ناك اناو هيلعص يرحو ظ

 نم اهرع ذ فلتغ عازل آي) صف ناجم مغيب مجلاف اهعزاجحلاد| |
 ن)و ن | لا نسر ارومهلملاذ تن ىلا اهىحا تنال مهم ةلسوهد |

 , | تغبيلطتلا ناكاناد ناهربلا ذ لات فرشدلل ابيل نيمتهاذ.| .

 قعيزمجن ل غاما «أيلاب هب نعش _-رم فرعي اما بركس مسا دألمع

 ويمكن

 ناجملا

3 



 نب١لاقو لا نكر سال ف زنملاد معوضوهربعد ظلما ل يتسن املا
 از اجي فرحك سيل و هرظعمد نجلا. :ريعوه فاطملا نزح هرطع

 1 ا انزل روصريلع نقد لق ماسقا رتجبرا طنجلا ؤارشلا لاقو
 لاؤسا اد أنس ا صن 1١ ابباها ى١ ةيزعلا ل أساو ىنع د انس ال ثيج ترد
 كتم ناك نو مكوتك اجرشس ميلع نقود نكت رثو نب عضد ميشو اسييلا
 1 فقوس مستو عرق رطخ 3 ىا يام اب! نم نام تس رلعوا اضبرم

 .| مو ضف هلا قلظن افرع ١ كاصجن برط قع اعرشال ةداع لع |
 شر 'ره ةضنق تطرمذوح ة داعوهالد_مرش ربع ليل د ميلعإ ني

 لوسرلا سرد نو اجرب ١اس ضش اغا يارطع, )يلإ ١ ل د لوسررلا ١

 ب ايعلا نام نلا_فقاكو لوطا زا رم امان نه ةسبل د
 وطحملا ااسبمل اريح فزردك سئتي ملاذ١ آماذ يحربغت ذ١ از اجب بوكب اا
 باكو مولكلا سرد ام يعريتتي ماذا ازاجت سيلف ةامجرلع
 |1١ ىت» ةدانزوا نزح دلكلا باعاسئت يد حاضنالا ذي دعا
 كر ةداينل اد فزحلا ن اكاد اذ ىلس ءلشك سبل 2 ملا لاس :ىنع ناجم
 |١ | اتل» ناجلاد ةلكلا نصوترلاذ ةرمج امبذ بيصكم اؤع ب لعام بعت

 ظ رانا ميعصلاو لوالا هداأخا امالا فني كل ميول ناجم هاهو عسدبكاتل ١

 تتاكاذا ل أتلك اذ اجي هامم ردو مرملا غئسوطرطلا لاق ”معيَتح
 فشلا اوكي نا ن اج ن اذ مونعد لابي جت ىنع لواط طلب ىبكأتمل ١
 اجلال لوا لهل طد 1 ذاو ىحاو ظنل حاج لوال جز اجا اج
 | موفمعز هيبثشلا تلاشلا لوالا لثم دل هيلعف الا لعل طم
 | تصرنزل دامحملا غياد أدع نلا لاق ةقيَمحرلا مصملاو نايم شا
 0 ١١ هعونمود نع ظلال !لْصُن هرقل ف أحط ميلعل لت ظانملا ماو نفاسملا
 (١ |ناجترذ نحيوا مَديَمحونو ترين اكاد) ترلازع ميلا _كاقو
 اهذد 2: (نككا مجارلا نايجحلا باب نم ئزيلا بالغ ءان

 ١ م ةتدرا

 .| اهالره اظلاوهد مالسلببعتبا لاق ”مقيتح اها اهرحا بها نم
 | انما ناشلا عئييع لع مل الرلا أع ديراد هل تعنمو امد تلهعتس ١
 ١ [ضصيئل تا بحاص بهذ هيلو ناجمالد :ةيقحالاجا ثلاشملا ناجم
 (١ | ثردذ كيوتو ىن ايما عم قبمحلا زسملا دار نا ن اجلا معمل

 10 ترا مشنتا جا بما نيولا زوق خيثم ار ابتخاوهد عبايلا أمه |
 ! ١ | ىه أاضبا جملا مزإل مثحا داوم هأنجم_ؤ ظنعللا تلمتس ؛ناف ناجم

 ١ ١ |ملات/ز ابمونو مزرللا نع موزلمل بربع لب وعملا دري مل ثاو ةفيتح



 مضتو أمد ضل »ل محاسمت هنا مه ٌمعيعحلا نإ ) صاحلاو مل عضو ابريغ ذب

 الاهتس ا معونصوهربع مب ديرب د١ انتهز | جلاومل عضو اهريع ليؤيل مل
 أه مكرتمت نال ن أجلا سيوف هرع ضاتناو معتم رسانلل ةدافاوأ ٠
 لكك زمن ل عانلاك مجلمنلا هتسبتد امريحانو لونمملاكسيحاتنلا هتسبتدأ .
 سل زيا تصلاو ناهربلا ذب___ااذ مقحو هتسترم .رع أمممرحاو 1

 تاضتلإل سد سلا ٠ مل مضود ملاسعملا رل مضوام لفن ناجل أذ هنهأ
 لاةنأجنوا ةَقيَتحوه ل هركد نصرا مل نكسلا ثبملا "ب ميلا لاق 3

 دأب ضصون اذ( صذ كيدز هعد كب ل ثيح :ةيتح وشو
 نلاو ةالصلاك ةيعرشلا تاعونصومل اوه تريراشعاب ناجثو قيتح

 ةغللاؤإاغنلاب تازاجم خردل رلارظنلا,لداشحأ هم اذ لاو موصلاو |
 ةثولث ذاب لبق ز |أجلاو ةكرشلا نين ةطساولا : 5

 نكعد ثارملا ف >وتشم مشملا انهم لايتم )لق ظتللا اهرحا أيلسا| |
 قل ئورملا لا ةراش» أهنأب كرتملا لج رروسلا لس اوا مه اجود نا ٠

 ةلك املا :لمتملا طنا املأ مولم» اهنياث ملكنا اهنم بكي[
 ةطمو رنا مهطجركذ اهلش ةئيس ةّئس :زجو هدساركمو اهركمد وع
 قالو مميت يلف هيف ل عتسا |. مضوب مل دل لاقن |يللاو مَميَسحلا ثيد
 تلق هّقيقرل ساج نبا ةيجرس حرشم للا نك اذ اجم سيلف ةزبسسم
 ايلا اهم مل أل اخ ةبحاصملا ّدهدلاملاو ن أجم امن اربظي زاد
 اهلا رّيسلاب ةةبتحلا تباشمم ميتحلا رع ذوخاملا زاججلا لسحب اناوهد
 .ركيو اكد ءاوتسك اممس,تةوامل فاشلد رع لوز اجل زو ىلحا

 .ملوكبرسلاأاب معزول عطولا اناذ ناجم :رعزاخ مناف لرس ضو ردعاؤالا |
 تك ٌنِملاذالا اباغ متي |

 (ح اكن روع نهو رعاونال ىبممل او ةيببسلا 'داثلاو م نالملا لوالا ا

 ذاخخساالارلا ل لق ناذ هلع طبحرتف نايا مك نهد هلق زكو أ ١
 ..مهيحرت نال ةيببسلا ةكالعلاو ظنللا انهلول ل بلغ فرضتمع| ٠
 نحول | نع هساالا مل ازأد نييعتلاو ادأنلا هيحؤإ حرغ يسم ناسللاا ([

 هلق هيسلازبا تزسجو هفوؤنلا علوا, يعم نامه | ١
 ؟ الالب سابلارضئوهرسل يلع ننملا ناذ اساب ركبع انلزن١| ١
 ١ ١ نر بم. للا هنم جوشمملا لزشلا نس نزكيللا عدلا تلا ,١ ثاذلا ملا رس أمللا هنه جوملا لزخلا مهنؤتملا خرنلل تغمحلا ||

 ْ | ةطولابلا عاد رشا هيبفشلا متارأمثتساو هبءجشلا > نوشملاو ْ

 | كس ل برعلا مولكزيكاوجزك اق_داقول لماعكا د هربا فاق اهالعاد |
 0 ا همحسسللا
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للةروش ابا ضرعب نسريلا لبث 

 ْ 

 :كواشيإلع لولا طمأن ىكاكسملا ملم ع اجرؤرع و انأهلاه امس باتكذ.

 مد قت رطعل ايل امسا ادي  تلعوخ» بمرصلا هيبشتل ف.

 عر هيبلسا! رع ئنت لاضال ره توك ىف اىلاتف ىبيطملا مهم ظ

 طينصنلاب ئارملا تأ, يبست درد١ لشد
 | دعا ارد ا الاون ا

 | ”[الاضلممالا جارخ وه مبصام_ولا نبا 15و قحدو ى“ول ره

 | ىه مهطج لاقو مفصو هر ثصو ى نب ىوُس قاحلاوه هرثع_: اادو

 | | ستار | مه ررطلاو عب هبشملا م اككل سم اح هبشنلل تثتانا

هيحبلا هكا داو ىلج لا فخ رم اهجارحلاي
 ' أشم اب ديطيل بيرل م 

 أمس او فورح تاو داو ىاضتخال مه دوصتملا زومملا نعنشكالا ليقو

 تيطايشبا سؤر هن اك حين ءاكو د امركوتم فاكلا فورملا* لاشاو

 | ةمعاشملاو ةلشاملا نم شب ام امهزعو هبسو لش اههسانو

 . انسهفو نأشابل ةفصو لاح الالم زيت الو ىببطلا_ اا

 || + سماه عدلثك أشرملا قوبملا ناهذ.نبووفنب امل شم ونح ةبازع

 ةِش هيبششلا نع تعا زكر امد: ى اكسل اعنت صيت ١ذ

 | | ”اعتنلاخم_توتتتل 'مرعو نظلارلعل ايلا مسا ايز تسحب هنمبلا

 لعبلاو برتلا قف هيبّسشتلا لاجارع [ئلي لمتلا ان |رظالاو ء مخ

هنو ل عملا ةم أشنسا مرمل ةررقم 23و نع ةادالا ناو
 أ د 

 ْ [أسها يرد ىلا هيفرطر أتعاب لوام تاراتعاب هيبششلا قش

 | ىذ ىلع هسشملاو ىيِح مب هبشملاوا نايلقعوا نايسحام) اجرا

كواع_وحلزانم ه ارو رمل او لوا لاثم هرسكع
 ,|| < دعلا توحرملا

 ظ كل ةرمهنرم كتل تسلق وأشمل لاشهو نحتش لغز اا ماك

 || تم !:رظرش اكو هداجربلا_اؤ ملشم ان ةوسق شوا ةراجخلا< و

 || ١ ناقل نيب مق اووهلب ىه اظرطوهو ولا ل مقاو هيبشثشا ١

 , || [دلاعل موب اعمكتي نا لشم ثلاشلا لاشمو كوم نمونو ةراجحلاد
 ماماا هعتم ]د انارملا ذر مقل مل خب ايلا لاشمو جيلا مت دتشسا دامرك

 | هند لوسمللا لمجاربوسحلا- سلا نع د اه لتعلا تال واما
 || تلخامو نن اجريعوهد حاصا عزملاو اعز لصام ل مج مالت مب

 | امشنئادر» نهساب منار مكشاب جالت هنود
ع هيشملارجو عزتي نا بكرملاو باردو جرعم لا هىجو

 را ييارودا 

 ١ لؤاطعبكرم هيبشتل اذ اراذس لمججر ايما لثم ءاوتكرضع لا اضم

 نامل



 نت ناكملوترلا ةايبلا رع هأتلزنا ناك أشيرلا ةأمحلا ثم انءلوو |

 هني طقسول ثيحب أهو نم بيكا قد لج رثع هينا سما ْ
 أبرضَمت ة رس طايشرلا لاح هيبشق دوش ذا هيبششلاّلتخإ ةئش ظ

 عافت او « امسل ا نهلزن اناا اسوا ١

 بأشلا تزخا ذا سورعل اكرضرإلا مجو امهرخيزب تب زو بشعلا١
 هاج خارق ىدونبم اساور اهضايلع وت

 هيسرجو مهن للقو نسهاراب_.ركت ما اكذ ةكامخل هسارس

 35 ربا أ

 « املا با اواكرو ايطسلا ثا ناكق ب تعنتنلا جامل اردو تسنح ذاد ا

 ملونو ايلرلا لأ نكت ىشهيذ لصحبي مل هلظنتل كنك رلغ ترط اذ | ١

 ءهبتمط ىلا ب هيشض يالا حابصم ابخ 5 انك هرؤلنم ظ
 محصوب أم١ ةءانيإل باينة رسم لعلك |

 ب ىدةأكشم ذر |
 رولا بكوكلا رينش ةحاح روت جبس لعبا

 | ىو اهرونو تاه دال رو حابصملا نهدو امئافنصد

 تا هبسرعالو ديكس ) حارلا) طسو ذ_ ةر جيس تا ئه رثرد)

 اره د معاصال عا سيشل ابيض لد رانهلا ؤرطرحت ف سلا

 ةةعيتب بارسك أ رهرح) نيم الا برص مث نم ئملا هه ٠ص شم
 ثلاشلا بكرت رم هبت اضياوهو ع ىلا 36

 تمس[ ىلا ميلغ شام يبن اهرسا كانه ذازةةل أكاد ظ
 نرخ غلب! ميكر د١ناق ىضصلاد ضرعملا ةقوحد لع ١٠د امتع متت الامب

 جلا هيلم نيطارش ل١ سرد اك ابهلط هلومك ةسادلل كإمذ١
 4 ةزوماتب ترماتل موضي وس يلا ١

 ةساملا هرلع متيإلا» هيشلتوهو هدكع دانلا انايعاهرت ىلئاثأ |
 جحا يالا ةسيخب باارسكىطلاغا ايروكترب لاو هديك يلع متي اع

 نالاطب مهاجلا ىعملاو بار اوهو سحب أه رلا ناب |[

 ام جالا" 9#بكلااشلا قاتلا يىطعو مجاحلا عرس مم شؤنلا

 0 ا نخا]
 ا جارحا مه ارل١ عروصلا ث عانفترالا امني. مهاجلاو لظإ |(

 اجللاو صرالاو *ايسلا ضرحا اب طرع ةنحو هؤنك اهب لي اهىل



 ' ع_ًاضتنإ رم اذ طامد «أملا م 0-5 تطل اذ ماظمل ارمأس جالا ظ

1 

 ١ 213 ةنسلاطإرهاد فصلا نسحب ةنيلل كل هوثستلا ءتركماخو لظملا
 | تشل اولارلو اخ هلوتك اب ةوكرلام ملا ةفصلا زل ةزقام وحاز
 30 سس جلا مل 5 اههه ةوكرلاهىلا ةفصلا فل ةوق جارحا
 ا سوفت ىلع ةررزملا من أبا لد انلاد ملخعل ١ أمذ مهاجلاد مزلع لاكرسلا ذل

 1 مبمرّصلا مذ أسملاذ ايعبلار اطقم ابعطتد لأنا لمح قلنلا
 ًاماظعت ان موال نمضتش تاشولا حابرتاسزعتت_ رم تالذ مزوليامو

 ا ثارملا ت بسن ىرك ةسهلامحوال هزه لعو ي ١ دارو نمل رح

 | ينج وع ةادالا هند تف ى>اموهو كد رلا حار أتعاب مضي مجالا

 .| ةريطااهنهعةدجو ماما هجاوزاو بايبلا ملثم أ باعيسا يم
 5 ادالا فو زححلاد زىبأسلا ت ان اك فرع لاموهو لسروو فضرالاو

 | للصا» ةراعات ايو لوا# تلننم_اواشملا هيف 0ث مثول مليا
 لبضقول اما هبشبملا ل علخرت لوو مد هيشيملا اع هييئشلا ةاد١ لود

 1| يبل اما اولاقونع لصاءاوش هبل ل هت د هيبششلا بلاطلف ةئلابملا
 ا أجلا 2 مدلاكلا نال ميبل !لثم أبرا ١اا لوقت ننل صوم اد اك ابرلا ل شم

 ذاولا + ميملا مم أمم الصا أمرا اولسحو تال ف "رع اول دحض عيبلا خال
 تان قلخيال.رك قلخي ىذا اك يبق هنمو لحلاب قملثلل راو

 اهم ةملا اهوم« نزلا تأنوالا درعا ب اظحلا نال سكملاره اثخل١

 | | انملاب مجدل معءاطخذ نلوخخ تلال لثح_ةولانخ اربع زول سل مث احسست أد
 [قةدإعدرلا ثاجخ ةدابجلا ؤ الاص١ ضرنع ترا وحاولغد مد ابعف
 نإ سيل لصام نإذ رون هل اكركنلا سييل ونعم لاحلا جوصول امان ثالذ
 ىئالاك تبلطونااركذل سيل و عملا ندا لصالا غل رعاجاو نك ذل اك
 ىلا (هتشو لا هلق الز صاما ةاعارإ )قو تهد
 | ام ساراشاجوكؤع بطاخمل ١ م3 ىلع ادايتع» اربع ل علخرتدقد
 | داشنالا + :ريصل اخس ار أشدا !ندرك دارملا يالا مكرمني_ىسعلا5

 | هيبشن حرملاذ قدعاتلا 2ك !ولاق ؤا_وبع نيبطاخم لكشك
 | قداه ماطم مزلا نزا ىو دال ولعالا هيبشش منهارلو ولعالم ئدالا

 .| تمؤاي مدلاؤد ترف ايل اكرصح حرملا ةلاّتعش ميله طز اعاماد
 تشرد اك نسساىملا ءاشداي هدهد بلسلا قازنكو جاجزل اك
 وسو ى١ن أل اكمل !لعنخم !ىلعلا ذل ) لوزشلا دىاوؤاسلا

 5 اكلك رؤي ثم تلاذ لغوروا مس ثمل انك مسج ال ى) لاخلا
 |١ بيرمملل ماب ببجاو بلسلا ماتم ؤال ىدالابولعإلا هق هي ماذ

 ل



 لاك هت اخمب هيشيد وط مولاع اذلذا نيبطادجلا ناهذاىلا
 | سزكالو انيئيشج نيئيط هيبشت هد١لملا ذ تبي ل مبصالا فانا

 ذاجلا جت ل بص دحبوب رحاو هيبثشلا هن مدا ثالذأ 0
 لاشد ةعاشملا هتقواعز اجم_و ةراهتسا» ان دإوتف هيبششلادأ
 ناب ماجا عصام ىلصا»هأنممي هبشم اهق لمت“ لا ظنللا اهبرتن ذأ
 كَمْ نسا اهم من الالد هيشمللال ب هرشمملا ةعونصوم أه ىومل |

 تاويل ات أمهم عا ىئملال عاجلا مبل عونصومه ىثري ارسا) تباد

 لقد |مملع اويحلا قدلط اك ةويتح اميلع مقدلط١ بوكس هلثم ورحل |
 قولطتال اهنال_وونمل ال ىلمعرم» ذا هذ فركملا نا عى تمعز اجت |
 اهلا ١ ناكت م هبشسملارشج د ملى د زاعدارجب الا همسشسملالعأ
 هرحو مسالا قذر يع اب سيل ب ىنمل ةقيّتح وكيف هل تعطصو أذ
 ملوتنل ءولعإبا ليلا هزه تغولبال مال رعت ١ درجللا مسالل إرسل

 ادا ةراهتنم ”مهشح مهضعد لاو |يلمعاز اج بوك نال قبب ملذ
 داب عريذ حو اهب فرح مل ىىلا أب نورعه وس ءرد "لكلا داشسست
 عومجلاو1 ةئل ابملا لوصحلب! لك ب؟«رسل وزال! هاظلا عاضدإد زوخلا
 باكدالصا خرمدو ميرمحن اذ باركلاما ذ دو نيحلا» ابظالأشم
 رغلا «أشنت أك مالا هدا شنق دواوا» نأل لص لب مم ظل سيمنس ذ
 قيد نيب ريصي ىح ب سيلاه) يمت كيذةليحو لوصال رد
 لاشمو دايما ذ ماب اثلذد هدأبجاليحالا عام اجره عماسلا
 د الاناث ذل حانجاهلضفخاو |يلجريصيا بعزل ام عاضبا

 باهل اش اجالاو لنا نيعتساذ ةرجر علال لل اب هاولاضا | ٠
 ىلا ب اج اهل رطفخاو ةببرتعلا ةراهتمالرب رتو احانخأ
 أكرم ىرم سيل ام جانهذ قراعتمام دوال ذ كبباجضرخا|

 كيري نيرل اولا دلولا باجر طخ دارملا ناكأملو دايب'نحلجالا ٠
 ةراهتم» ذ متحد انكم رن اككسمو امل لالالا عدل لا قالا

 ىلا فاصل نوع هذال حانجلا ظنا ريتس اف_لوا) ىف خلد اوهاهيملا
 لمى دالفسلا ةىهحرلا هاج ليه رنز) بد ايلا ضن ل صخال | ٠

 ضرار اب نجلا يصل ضئخ دارملا و هيب اجرططخح را ماع قادصأ
 ضرما انرخد دلل ايلا لاهو نياطلكح اني ركنا زجل صحبالد |

 ةطل|بملا نس هيف تركت مل لل ندر يعولو ]ضلال ادوبع هّمدشحو انوبع
 ةرامتكزاىر ١ خر انويعتراص (هاج_ضرا#ا ناب سشمملا لوا لاه

 ى(8



 هيشسلا ل ظزلا هد جز متسهو مب هيشملا ظظؤلا وهوا ىتتسس رش واش
 «٠ مسالا زم اوهو مارأ متسسو هرشملا ظلال اوهر كير جدو مم

 ئ ةسمخإلا "هثالاشلا تاكالار اتعاب يشن تارأ شعاب ةرشكأهماسقاد |
 لحس ووكيل ااوسحم مجيولإ لالوسفلا_ربزوسخ ةراعتس:اهرح١ ءاسا

 .|ىهرمجودو بيلا ءارامتملاد نأ: لانه هنمراىتسملاذ امسش سلا

 .|ىهلو سسوسحم كال ذلكو بيشبل 'طايسل نأ نرلا وص ةبجباهشمو طاسننال
 .[بنس لرلا عب :بيشلا موعمتدأت) سارلا بيش لت! لرشول امه ملا

 الزج جول لمس رضعب ذ جت نشعر مهطمب انكرتو همم
 . [تصمجاتتو باططا ةعرس حاجلا» ةرامتسال لبس ع مقبكحذ

 1 © ىزل ايلف ءايشرشنلا جو ريتسا رشا اصلاو كلا

 لل عاتنما ماج واي دايلقر خلا قانشن دنع كرش رز
 نّوسحلا وسم هز اهتم او ال ١ ربوسحب تال ذلكد جيد رتملا هنرط
 | ليلا لل ةياوتك والا رعت طلارفو ميصالا ى) نب ل كك ىلمع مجوب

 : 5 (.شلا نع دال طشكوه و نلا سلا هتمراعت ملاذ أنرلا مم حض ١

 ١ مساجد ندأييسح ايد ليلللا داكم رع وصلا تشنك ملر |متسملاو

 ارك لغولل اروهلغ بتنيك هلوصح بقع هلوصحو ىضجارإلغرما بت زي نم
 هلق لمعرما تيرتلاو ليللا ناكم رع ؛ىصلا فلك ىلع ءلاضلاروبظو

 |ىعاوهو كوالا مم اجلاو ت ال او دينصللل صا اءيصح أه انلحخ
 بلا نبال اق لمع هجود كوتا لومعم ةرامتس ١ ثلاغلا ىلّمع
 |هتهر امتلأ رقرم نم | تلج نموت تار أمتسال تطلإيطو عبصالا
 لكتلاو لمنل |, مرح عه اهملاو توما ءلد اهت#ملادممبلا و1 داكرلا
 1 ةمتملاو توكسارامتللا بضل ىسوه رع عكس |ملو هلشمو ىلعع

 وتساب وسم ةرامتسا مهن لرل ا بضنملا ءاراعتسملاد تكاسلا هنم
 | ةستيتحوهو ملا يتسا «آرصلاو ءأسأبلا مّتسمونمىلتعمجوب
 ١ | نايلتعاهد وبلا مهاجلاو ةرشلا ةأساتل_نوسخوهد ماسجال
 . | تاداعتم خسسلاو فزئملاف هغم ديد لطابل الغ دولاب فن لد
 | تبرص ادالوممم اه د امهدامتملطابلاو وملاو دأسوسحت ايه د

 | نيعتساسانلا نيلبحو هسا مل بج اما !ىنسش ضيا نل انلا مهلغ
 | عادصلارييتس ل عاوت اب عيصا3 لوحه وهو ىرهلل نتوسحلل'لبخلا
 . |مئاتلا مهاجم او لوممموهو خيلابتلل بوس وهو ةج اج نل ارسكوف د
 ١ نيننات نم مليا عدصلارعشم أن ادا ه أثيعم ناكتناد ملين م ملي اؤقاو

0 

0 
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 مانجا مطر ضنخما و مزج شم عيصلاو ميلبتلا شوي الرض خيلبشلا|
 تاشاو مضن برص برص زعل لا داك امبعارلام اق لالا|

 ح .ايفن اذن ىيتسا ضرب امملا تاكل اةذه ف نيو هضريدس
 انصر مولا نيكو هدد: نع تلصتر م ىت نإ ١ ل نال! لهتحس له هاف

 اقذسو ىوتت لعرب اير سسم را هروظ ارد هو نبض انساابا ذ
 ذ!روثش < اه هائل مخ نؤبلا ل١ تاراظلا هن رسانل ١ جرنبل اجوغ
 "هامتسي رم اهلك ناقبع_للا ةاولطم كلبه ل ستتؤلو اهيومجس م داو لك
 ىلع مهاجلا»_ربوششجل لومعم عر امتسار سع| ذا ىلع مهاجلاو لونتسملل

 ةرثك هلرا| حتما ىلع عوهد شكل ١ رزهرأ سا *املا ئطاملان اوح أبطدا |

 | تسنيم داكت هشمو أضيا ىكمعوهو دلمتسال مهاجلاو_روصيوشم |

 ةيلصارلا ظئااارأبتعاب مستو ةصبهرأنملا ةدانلجو لقيطلا| ٠
 ا هس نيلسجب ةياك_رينجمس١ أخر امتمل اظل ناكإ مهد

 مس ريع مذ لظفللا ناكأم ىهد ةيعبتد داولك ف دوبل لا ت ايظلا
 هعمل اذونع ورمل اكو .ةئداسلا) تمادالا ص اسك م أ شل او عن اك سند

 ط اًمنلال لع ثزملا و ةوارعلا صرت هس اودع ىلل بوكيل نوعزولا

 *+ .ةفونصوملا ماللا هبشمملا ل ريوتسا م هيلع ةيئاضلا هله ترتب ٠
 كيال ةّملطمو ةدرجمو ةرغحيع ملا حار أتعاب مسسصسشو مهيشمللا ٠

 أىرتشإنب نإ تليلو :ىنع تر امتتملا مي خلنا ترمت هدا يهطاىضدأ ٠
 الاول امرتسولل تسال عحتسا من أن تجمد اذ ىرححلاب ةلالاصلا

 مي الي اج برت ا هد أشلاو ةرازتلاو يبل 'ثمم هرج حلب اج ثرق مث
 ٠س أملا !نسعتسا فئيلاو عىجارس ايل هس أم ١ذ اذىنح ماد امتملا ٌ

 لاّسل عيشسرتل اداراولو 231 نس ءلداعتملا < كلب امس جرش مث خيتإلا ٠
 نا أيل( تمم مق !ذالارظتمل امل مب أنه نييرتلا نكن اهات 0

 ن أتعاب مشنتو امره حاوي ترمتز) ند ةثرلاشلاو انطاب ملاظظأ
 ومعام ىلوالاذ هّسحجبرشدو هرئكمو هيليبخعو مضيق لا حا 2

 اود مسا أن نث او ىنهرلا عوز ةبالإ هس» أّق) ذا نع اسحااهاذعم 1

 نيبلاو) ممم لا طإصلا انها ةمهال ةجد .اهضامان أسى
 منلاؤ هيكل رمفد نا هلي أشيلاو المع _ءرتتم امتهولكاداخ_ترملا

 ملاوي شتدلا تللذ ىلعل لاو هبيشملا ريوس هن اكرد ارم_وشد حرصصم كلذ
 هيبشنتلا عريذ ريس مب هبشملاب_رمتخموم) هبشملا تبشي انأب ىضئلا لا
 هلع د لبرب حرصت ىل ميدل ايزوا د كمو تانكلاب ةرامتس اىضصملا
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 : - رمل امالا اذ تأ اود ميجيرشمل١رلبأ يو مصا|وحجرك نب كي اع

 ةيشملال لعل هبشلا بجو _هماوقو ب هيشملا لاك انو بد | ريل سا
 | قايج ومدارس يوضعتل تزل تالذةلئمعا ءرموا بهبشملا شجأ 7
 | اكتم ىلس حرصت لف نيملا ةيرصاد ليل نول ههبشس رم اثيهأ يا

 | فلام ضتنلا تاشاب ميلعلدو هبشملاهبملاىوسهيبشتللاا| 020207
 1 . فوط ًابيشبرس ل١ لصتشس اوا نكو لبحلاوهد 5 هرشيملا رص ىنح سوف

 | اتوا ذاذ لانس الاوهد ههززلاد ميلعل دو نأمل اوهو مم هيشسملاركذ
 1 نمل مملج ره كروي اج مل الاد ضل ارث! رد كروب اه هش ياما ها

 3 قوحلا لبطن ال ناو ًابرهبش م«ولؤ_لعمس» ْمْح مد ذالا هيلع متو أذ

 ٠ | تلا ادا كسري ارارج متنحلا اهل تدث» مح متل _ققنوملا ثمل |
 [مكىخزب ويه دولا 5 دارالا ل تب اذ رولا ف ارثع اد طوتتسلل مث لايم هبشم
 ,ًاضرقرم ضأن ثوبا نع ”«اسايلا مسح مي ١ هيجوضملا رهو دلقعلا
 ابراوعانكم شذ امج امتجا هوكي ناب هيض افو ىلا ضار اتعاب مضنت و
 ' |ل مجان اجا ريوتساو هاني ىنه ال اض ىد هانيبحاذ أتم داك
 اددالو بولطملا ىلا لصوي امىلع دل ال يلا ره ىلا ةيادببل أمح ئثسلا
 .نكياله هو دي دانعو قرم طرامعامتجا نكمرأم ياهلا د
 عامتجاو هنن مرمكدوجوملل ممودسملا مسا ةراعتس اك ءووش غ.امع أمتجا
 هرلملاد هيكدلا ةيداملا مو * خشم ول ذل مرعلاد دوجولا
 مثرزلا ىا ميلا بازج مهرشسف نع رضتن و هضو لمعتسا أم ارهذ
 ه نين وهمي نا نادل رست اج ى أح يهد ةراشبلا تريعخساو
 تلماول هلزاو قعد |نكس الد مسيل! ليس ىلع ابرج هل اجدأب
 ' ميكا زيزسلا ثنا تان قذ كمت هينسلا ”كونلا اونع ديشيرلا ملحلا
 ..اعزتنم اهل هبشملا مجد ادوكي ابار د ةيليشمىلا حار أبتعاب مشدد
 /| | هللاج نيعلارأ_إطسسا هيشم أ سيجما ل بخ ومعش او نح داس نا
  |لبجب ةاوبم ذ مقاولا لاستس اد هر اكمل نه ةأهملاد هتباعمتشدد
 1 نوكترت ة سمت هعاطتخا ماي ختم ناكم ص دع_ؤوبث ذ
 ' | ثم تيب فاو تال ىف ةضق نمر مرا ىف نع نيلطمل» م احتمالا
 ١ لصف ةضهلاض أبو ةرورعاتملا ءاطص غلب ةضنل! هالو جاجا
 . | البال نع طوسللاو مولا تمم مب انك بصل اذ بازع طوس كمر مهلع
 ش ةىامتسامرمقركن ١ ةركماف املئم اياذؤايانع مع ذع ىئملاذ

 معبر اهب اههذ نال نارعلا خانت ناطارهرند ذاجلا د اكن 'لع ءألب



 ٠ بماهولا دبع ضان هيلعو مشل رم اطذ١ كايذ ف دري ل خالدأ |
 انقلطاريذ عر أعتسالا بوس! قولط١ نا ىتوطرطلا_كاقد ىكالملا

 لقحه لهل و ملاع مس ن) ليبق نسازه ابوكنو |نمشما ومنظم ااناذأ
  1ثا مرْعت هيأت كاف ىهن» نيقولا مرعل م راضدال مث

 اما رعانلبما قوتاو أهؤرش او ةغوابملا عاطاولعا ترم هيبشنتلا
 ! "ذاق خل ن أجل د ةديمحوهو نأ أدل و رثم ملا ةيامتمالا

 ٠ مييصتلا رم ملا انكلا نكد ةحاضملا شامالعا ةراعتسالا |
 ٠ نه الخلا ايا حانمالا_بورع2 لاق م ةبانكنإ رم علنا رام طوأ

 م انكذد أمطقز احب اهنالو ؟راعتساو ٌميانك سب يماجلاكاهنالا ٠
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 فاشل نسوخيؤب ا« ةيؤيشنلا ةرامتسا» عزم مليدو ثولخأ
 هيييرتادرقماناجلا رع ااتشال ىبطا,بعرص هيك اهذبدأ

 ةينلالدالاو ةيقيتلا سؤلب١ ةلببلاد ةثلطماو ةوريلاسغلب ٠٠
 قحملا ئ ةدانؤال هيبمسلال 6 5 ةئلاملاو ديكأتملا ةداز ةدانإ 1

 , الاقاكربب قزمل ريموت ملا ره ب أخ كا ةرثع و هجؤتال
 هلو كرش نلا لاق لسا سد ىتع 5 ادالا فو نحجلا هيسبششلاو

 نبال نام يله #أتمق5ناف ةولععب ال مذ رع يب مص اكد
 اهباب ارييثت هتيم لع نوتقحلاو هيف فلتخم تلق ةراعتسا
 قاطت اغاو تورش انما ضد بوك نع ل نأعتسملا نال ةراصتساا)
 ' | هثعاولخ ماكل !لعحيد هل نأست )رك 3 ىوطي ثيح قر امتمالا
 فرشلو ا لاجل تل ال دزلول هل كوقعْتملاو هلع لومملا داري نال احلاصأ
 قيرضيو هيبشنتلا ابوسانتي رع نيقلنلا ىزن مج سو مدلكلا| ٠
 مدلكلا لحن اكم١ ةرامّتسف طرثس ص ناب كاكنسلا هللعد |يصرمعإ

 مل ىبك_:ركعا) لسا نيد نو هيبشسل ا! ىح انتو صهاظلا ذةيتجلارلع

 لاق عاضيال بحاص هىباتو ةراعّتسا بوكب ناىجيالذ مهبَمَحأ ٠
 الص ةراعتسمال طرش يصرسيلو عؤم هال اقامو حازت« سورعفل أ
 لاقد كلذ سكعوللب_لا5 سهاظلا 2ث ”مميقحلا ملارؤرصل مولكلا| ٠

 هليبالز اج ةرامّتسا» نال بص١ امد متيحالص مره: بالا
 هاهرصو ةرامتمإل ىلا مزرص خشم ةنيلق .ركت ل ناف هبت نحأ
 رنونمم نا نلت نسج ةراعتسةيورل طونضفالاو متقيشولا ا
 ةيقبعح دارا نع ممراص مْ رق بيز نع مر ابحالا ىلا ليد طوف ظ

 مب ىصتي ةرأت ن أسس ميا ىوسا سو هراتنغمنااذلا5



 | ةراعتمو م ىص ةرأنو يدعم هيبششلا ةادا نئكتش هيبمسلا

 دغر | حالو نيزركذ د ةسيصح ل ولا تسم سال اهوكيو ةرردّتح نوكترلذ
 | ”ةرتهاق اداف الع تلاد ةراعتسالرلا ةفراص ةنيرق ةةيقحمل حصد الاعب
 >< ةرأمتساورامطا نيب ن خف يت: ناد ريل ررص ةاده فزبح لع

 لح ا هرطلال !بع قرعلاارببب حرص .رهد ًامملاراصمف لعد ةراختمالد ْ

 [تماع ةرامتم »نا مخي قرنملا مزاج لاق ١نكذ ةؤداملا ثمن اق ذا

 .ميشتلاوأ فز وجعال هيربشلللا فرحي رقتش هربشتلا ئود اسهذ اناك
 © هيف بجاو هيبشتلا رحرب لمت ادال كلاذ ئو)خ لع ضوجربج

 البلا عازنا م اهمضيرعشو مت أيبادك ذل ةنرسمحلاو معنارلا وتلا |
 أهترعو جيسصملا نم خلبا ري (نكلا ح١ ميدمترلقو حا صنعلا بيلاساو
 تكلرت ىبيطلا_لاهو هأنعم مزال مب كمزلظنل أبنا انأسلا لها

 نكاد مميزلملارلا نمل تنسف موزللا ذل يو أسيل املا ىثس اب معرصتنلا
 1| وال مرمتدقو ناجم أبها لع انس هند ناجلاركت نم تارّملا امجد
 (' ىرلاوهؤعةررتعلا ع غديبنتلا اهدحا بابسا نانكذدو تااذ غ

 ' | ىهامملالفطللا كرت أب باث مددامع ةءانك ةرحاو سنن م

 ئكذ ةرحاو ةىشلو ةج نومشو عشر رخاازه توزع جا
 < اضل ارك نب ميرصتملا كن نال علل ذ 2 بيرل ةد أمك ةلرملا رعت يت |
 | كيال اق يسال أبعسأب ةع) دارملا ةيركنت ملا نجلو هنيزمجا
 ثاولملا اداوهو "نكن [ييضملا ةداع ضولخ- عابس اب رف تركذ اماو
 | لج نه امسا نول نتسالو كام د مهر كارح دورك ني :) فاش مو
 4 ماو ادرك ذ اذاذ كلل ذؤحيد لايعل ١و سيرحل أب ّمجيورلل ثوره نونكم

 أضيلا تلاق الذ كرا نع حرمه امسا اد ىصيل لو تهيغاونكم م

 ٠١ تغتال ب دوبعلل 1 ركأج كي ملو أبيه اب هس» حرص الا ام يه
 .|عييقسلا "نكي نا اياك هيلا بشل الو هل بال ومع دال !ميكأتو اهب
 |١ | ءاضاالد رش ابملا» ةسحدلالاب عاجلا عسا ري |نكك ورك ذ مّمتسم ام

 0 .ايلنلاو رس نهورعاوقول كو ه«لودةرسلاو ليطرلاو تشرلاو

 ..|/ايملالاق سابع نب: نع ملاح ىبانب١ جرللا اهاكنت الخ هلق ذا

 0 ”لشااع نىك م<نكهسلا انا لاك منع مرحار نكي هبا .ركلد عاملا

 3| | ةدولبوءفوفط ةدوارملات هيلط رع ئكو عامجلاوه كفيلا اداد
 " |ملقةسابللاب ةتناعللا رعوا هنعو هن رع اهب غ ىهىللا
 7| | رك ثحبكؤاش مؤ ن كرلطو نحس ابل ةثدر يكسابب :ره

 ا



 طش انملا م يكتسح ءاجت ١١و غطي أذل |ب هؤتعو كوبل يم_زيكو 1

 ماعطلا لك أد رح املا ءأضح نع نيكو ضراما نم ني ىطملا ناكملارإصاو|

 ايوة اب داب هاتسسال يعزبكو تولكاي اناك اهو صمغ هلفطأ ٠
 ه ليهذ دهاجم رع جاح ىل نبا جوتحا راب داو مههىجيو امون ضي

 سملاب حيرصنلا لإ ذ لع نيواد كي هس ىو مخاتسا_ؤهل اق ةيالإ ٠
 صصشلا جط ب دارملان أن بيجاد أبرجزذ تنصحا ىلاد هضنؤقذ
 ةبيراهب ث ىلح مل ىا أ .هسحاو تمأي أنككلا ططل ل رم /#نيبحملاو

 ةفعلا نع ياكل يزرلا ثععو بوثلا_َقن لاتيا6 بيوشش ١ ةرهاطوتد ا ٠
 ]اد اهجز ذ عتو ليربج خن داني ثيكو سطع كليا يشو هنمد |
 ليد نيد مشد نأن ب نين ايذلو أضيا هريظنو أهجرد بيج ل

 ه سظند بانك رع 2 انكتب ال مقا نه لعد تلق تلجراوأ .
 ترسو وتحد خل يملا و ةغولبلا لصق اهعياد ناجلازاجج م مهتهتام

 أشني ناب ء اسناد عك بببمرثع ماصحلا وهو تيل ل. اثني 1
 ىلو فاما رف ددر ومالا ةيرلطنملا :رعلغ اشملا زري نلاو مكنملا ذا ا

 ملوقو ةلثزلملا رع كلذ زف دار اون كلل نه ىحشبم مل ءاسشملا ظلي توا
 ليف اههس اخ ارح ههركو ه دوج ةحس رع ب انك ندا تطوسح هاري لب

 اىناكأم شبل ىف طلب ة درس ظانبلا رعب انك اكر اصتخال
 هلدم_رد عروس اون" ان ل ناذ ىا ولت دلو اولمتت ل ناذ تولع

 هريصؤوتمجىا بهل ادي تت نع هريصم لع هيبتا ازمة اس
 تولت ادا اهريصم ةمامن ىا لبحاهريجؤ نط لتلاح بياطالا| ٠

 . عاسصلا 3 للاعب نيدااردب بناة لف اهريجة مما طح أ
 2لالاح ادأسو ١ حاضن هل اه حركت مم انكلا ىلا ميرصل ! نشل لب ان

 ناس! وار اصتخالاو١ ممن اما حدللا لا دصتل اوارلاحر ادعوا .

 ى!لابسل اب بعصلا عريسنا !وا نات2الو ةررهملاوا من أيصلاو١ ْ

 اذككانماهؤب ىركنغ لا طرشتساو ىملالينللاب مينتلا ؤسللنرعأ
 ىلا تكرهاظلا واخ لعاهانمم لجل ىرجن داوهد أسمع

 نامل نع ةيانك مما ىوتس رج حلا دبع رجل ١ىنح طل قتمت اك دوصتملا|
 هاثع انك سجل كالملا مها لصحي زا سرس لعو وتس ناف | ٠

 تابوطم تاومسلاو ةرمتعلا موه متضيط أ ميج طراماو ءسلوق١ نكد |
 تيملاةضيسل اد باهت خريج رم ةللالجو هتيظع :رع بانك هديمبت |

 ' | تعابع سف ناجلاو ”مٌميمحلاب اما زعم را عار م ةصولللا | |

 عم

|| 



 ميشص ىلا ع وبلا عاونا نم + ب سون داجمد مُقيَتَح نتيجملا
 | ئ وقل! ءلضئلد لعرب نا ىتعم ملعكيملا ند نب ناوهو فادرالا من انكد

 .٠ |للواو رمال طق د احح ءاوتك مذ داري ظنط لم ةراشالا تل كا سواد مل
 ١/ | تعز وو مت اعده | ىضق رت د هكرلاه مها ىضق ”رفس كاهد
 . | ك الاه نارلعم يبل ١١ نابه» م هه الل ثا دره ظْيلرلا هاذ
 ا هْئاضَح درب 0 نم اضحد حاطمحرم7 ماد ناك انما ةأجند ثيابا

 ' |تاد عربقو مبسصام ةمر5_لعل دو هوا ضم أ مزلتسماماد
 | لصحيالرو مض تعاط لع ناضمع ماىذ اهرو مي اّمع :رم ف قملا
 | فدديجلار لع توتساو هوو ١ نكو صانملا ظلال سيلك هيذ
 | ىفال مادام رلا ىملاي صانخلا ظفلل) هرعل رن تسلج: كلذ مبتح
 لصح 0١ نهو ليمؤلو هيذ مذا وكم سول ن ألما ”رهاوتسالا

 كرعو تافصل صا فرطلا تررصاق نبِث 'نكو سولبملا ظل لس
 | الو نجاوزاريعملا تاميعاىيطتدل ةضعلا عع غارلع دل زارلل هلع
 ا( | فرات ميضمب لاك ةففعلا ظن نم تالذ لخؤدالو مضريع تدهش
 | أما هتاثما رهو هلوزتم_ الروك نم نم ئحادرالاو ع انكللا نسب

 | |[ ليع نيل حا تيزيا_هزجو اولعام او اسامي نإ زعل
 - "اشيا زجل اك مكن اطم هيض مدعم ود ئسلاد بلوت عرلما» عاملا
 . | تانلإ [ فق اكد مدارإلا ئسلا ف أضن انا اب دات اولعع اجب ىلا

 | | كتنع ند لأتف رأت تار امع_زطنرخم او ةيانكلا ني, قزعلا
 ظ ائيشكني اداضرتملاد مل عوصوملا ءظنلربح ىىتساركذ ماكل

 "1| | قلل دام بانت ثا نب ١بتاقد هركذي ل ىب_رلعم ل هيأ
 ' ١ | ظذلل'ضيرعللاو أغيب ماج نصوب نايملاو ”مِْتسلا لع هروح
 0 مكتب م لوم( ز اجلادا ويشمل مظولا ةبجارد) ئعد العلارما

 || ةعيقحيل مضوي ملهد مم لطلاب ضر من أذ جاتجم اود سدو ءلص

 ((| | ىكسلا_داقو هب اجو ١ ظغال ارضع سمو مناد از اجمالت
 || | طنل تانك |ضرشنا اوت اننكتا نيب قزملا  ضدرع ل ب اتكذ
 | ظطللال ايت بسحب ىد حملا مزإل متحا درع هأشعد قي] حنس ١
 |١ | اهخدام ارقد مل موب لاح ةدأخا ةدارا خل وتجا ١١ متيمحووحمل ! ل
 | | هتلثحإ نمو ازا كي هد منوللانرع مدزلل ارب لبى حملا
 | ١ دا الب مول نال كيذ ةداخا دصتي من اذ ارحرش» مسجد انك
 | |ضنتا ارو اديضاجي ل نب اهرحتودجيو استودري مءاوهد هما
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 فاصخي نص عامس) هإسح د. هجوو ةىلا منو حاس! هلوتا نكو ْ

 الا؛لطابلل هدب سدي حرصد لذ: ه رضع منك مجو لع . اولا مباطحا ٠
 ظ مصخلل جامدتس كل أها هسنمل هدارا اماما هل درج لذا هلوقلع ش

 امدو اهرش ميلععلر دل ل يس و مرتع ردو رلسو ريلعسىل ص | ٠

 هلمجب مهرب لوتك_رظلر خل ١ حوصغمىه ىلا ومما حام ببرضي |
 اما صاصتتخالدرصملا >.بوسجلاد سانا عوملا انه مضرببكا
 لاتيو صرصخمب قيرطب خانم )رميصوهرصتلال لاند رصحلا|
 . | فصول ضف لا منيو هارعامع هيئفوروكنلل كفن تاشداضنا|
 ىزاجم اماو قَِمحاما امتملكو فوضصوملا لع فصلا ضدو ةفصلا لع

 لا:زختلا ذمتي ملا ناو اهريغ هجرس قرحاو ئص نازل وكي ن١|
 أهرمتوا ةلاسيلا لعروصتمم د ى) لوسرا» نجمامو ايزاجت هلاثمد| ٠

 لب حت انا بضع اك ةىملا رن كملا رم أ صالا يمك ىلا ل حتلا بسلم
 تبول ال ةمحلا بوكت ن١ حصل اه ال أسيد امل اجيولت هعمر أصلا

 |رجاع وكب ول هل اياد لصتلا كال ف >رعأ هريبك نب م هوت ار ظن ١١
 سعطوصوج]جال قيس امر ضن رغما كاسلا لاقو ابدا مبّتحونم
 .| تلكلا ليها زدزل عج_م*د ةريغ دامو ارحاو بطاخي نا هذهو نوكأ
 هب اجا هىكت ضرع ءيلارظن لامي ىلا م اءاش اجرا
 متروزمو فوموملا ٍبناحم ميول اما لعفي كلذو ىبيطلا_حاق
 للعلا من ارجا ةمرتمل العا ريس هيلع هساىلصص رج ىا ت أحر د موضع
 ىلابرزع هنش ازملا نغزارتحاو م فطلملا أماو هشسضماكذلا
 تم لاو هلوق ليارب بو لبنا كلامو ى١ فرطخ_عزإلا لبعاا)

 ىنبل !بطوخ كالع نطرح تكرش) نمل هنهو ملل او اداعذاظ لا

 (مناةراضكا منجره رن اذ بمايملاط اولد )ركن تمد احاوفع ممل
 | ىنع جيوملاد ةناه هللاماو ورك نيد نيزلا مباسملا كحذ
 اهلتاق تل اهاءابلائس ناخذ تلت بب د ىأب تلئس ةدؤؤملا اذاد
 7 أثمحم بدرب مش ام أمسش ضي شمل ا ىكمسللا_للقد هو

 لب داري مستو مدحت ايدوصتمم لحال ئجلا لا عدأشمو قيتحلا

 تفصل ىا بم امال دين امون ايقيشح تنصب ا لع ثوصر )صد اشم
 قحئللاتافصد طاحت منت دجو» داكن ال نب نعوهد اجربعمل
 دمساضرزعت مرعللعد ةيطكلاب اهارعام زذو اهب شت أبشإ ركع



 هج وسيم عرج 2: + دو

 5 7 تل

 .( |لاثمو هلاف أش بوه علا عوظعتسارب نما توما م ىربتملا ىلا هيعمل
 0 لجااللث أبزاجت هلاثمد هلا الامل ال أقبح يوصل ىلع ةفصلاصح

 ١! | اجودسمامدوا ةتيه نولي ادا ال هرمطي ماطلع امره لا جداا
 .|| | كا كوزنلا بابس» و نع هلتن مرّت أك هأشلا ل ا5 ا4 ةيام

 |١ | سريه لهلامو نسزتلل لد مرلاو ةكيملا توا اذاكر انك
 0000 ا ا ميس ناو تاعإبلا تاريكدريرع اكو
 ١١ | ةليصلاهةبئاساو ةريعإذ مهم كنب ةكوبسم بال تلننو |

 1 6 ىمللحا امان مارحال_لا5 م اكذ م« نك تن ابد ضملا ثاكو ىاحلاو

 | | ةصطسم أب مدعت دو قيتحلاصحلا)) ةداضملاو مملع هيلا ضرتلاو

 | بظقيقو دارت ات لش لا رخار اتعاب صفا ميت انها
 | كورلا هسدا احا تع ةكرشلا ىعتسي نم م بطاخي لوالاف تييعترمش و

 | اشاد ةيهولالا رم انصاراو هسا كاش نتج هب بطوخ
 | | بثروعمل ملكتملا هشبل عرجمل كحل تأبلا ىقتشسي مم بطاخمي
 | تبماوجحلاوهمادوسعاروزلا دوم مب بطوح تيموىك "زل

 تيتضانملا سرعت! :ره مب بطوخ- [سينسل ١ مهمعا الا هدا تود

 تسرب بطوحالوس, سال ك انلسر او مو د اهفس_-ريزم ملا نا

 | | ةج تطال اشلاو برعلاب هتلعإ صاصتخا دويهلا نم سمعي

 | | دحاولالد هثيعج دحاول مفصلا تاشاب مكي ملف ئارمال عدنع ىواست نه

 ا ا همن روش رسول قرط ىلا بصق اهرب نتن رهوحأب
 | |نيعوألاب اشتسمو اجريعو) مولود يملا ناك اوس ايدعسإلو

 , | | هجود جترما امام مل_تلقاه هّنا'و هلا: :رهامو هنت ام مل ازلونح
 " امهوحملا هيف قملا مججوتي ناب كل غزمملا اة فت د اخر

: 

 ٍ دارملاومس جرحمىلا جات حجالح) انشتس الا الهه شت سوه
 ١ .|ةوكبالزج ازحالا طال ام اع طوكر هدا لب الو نو اثصل اذل ونس اب تتم

 1 ال ماق لكم هسنج-) ئشدسملا أبس أنه وكت انا سالو ماجر مالا

 ظ . [متصو هضاب ثا نيولو ولك“ اما اراه تاكا امو نحاىا نبذ
 6و رصاولد رول هذه بجسو) ١ دار صتملا بجي نحو مب ارغا ى١

 اداب رطلا اذ هك آجّتس ؛لصاو اثني مص لع هارعام اشرب
 | | ةةناثولسملا لزني تال ترغ جرج قو كحلاب راه اج بط أمم ا برك
 |١ ربي اهعلا باطخ هن اذ لوس. فره اموونع بس نهري ابّسعال لوموملا

 0 ظ (.|١ ننال رلساوديلعمما ليستر علاسب واب جرالي لاو

 بخ

 طش

0 
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 متوجه :رهرب ولو لوسر لك نول تاتتر لمع م21 ثم تبول نعول |
 امج العرو ملا اجا اد[ شللا هتلاسر دعبتسا .ناكق هيوم دحبتسا نف|
 ىبا يش هأيد أهتداذ ارهرقركت دو موههملا,لبقو قوطنملا.ليتشرصعلل |
 ةتيملا كيلع موحام ا هلق (هيرساب متوشب لراتساو طأيحأ
 ىلا وق اطملا يول تميل )الإ كيلع مرحام ه أنعم ناذ بصنملاب
  ىتمم اوبس لصالاو بصنملا ةاروا نكت سصتلا هتاف مترلا ةارمل |

 0 نا هيولذرؤنلا امو تأبثزلل انإثا اههنهو نيئتارتلا
 مهو هند أن ذل تيد اك مرد از اه نأت بّمحت نا" تاشامو ىلا تب |
 سلال اقرصحلا داف اذ هداريركأت مقجاف عمر نكامو ىيكأتملل نا ثا |

 تاو هد أذ "ال صحلا همي تمن نركأت حامتح- ١ ن اكول رثنأن بععتو
 صخللالا ان ايلاؤسريكأت اذرح محل هدارح ناب بيجاو ىاتلاهذ |
 أمال هس مركش' ايانا_لاق سا ينعم امد لاق ا هدف اهشو |
 اهوكيل_سهجلا امنا تناك اذ) بالا مهب اطظم ل صحب اان اذ فد هنعابرع 1

 !نكو هسا ابطس اغا العد راو هس م قاي اغا مرتان اهانم |
 ليبسا امن ل يبس م مولعأم تارلو او ,للظ نب شا نملو هيو |
 امش لق ىلا لايجسس وه ني: _ جي 'لعام سانا تولين ب علاق ْ

 ةيبانمج “الا ذاد «اينغا مهد تان ذ اسس نيب نإ ىلع يبل ١
 أ اذ اولؤن انا بد نع ىلا_جوباه عتتن الق انهتيبتجا الولاول اق |

 نس صحلابا) اهؤعو ثمايالا يه. ىمملا يفتي ال غالاملا كايلع|
 ثلاشلا بابلالا اولولرك نتي اا ى_رضدر حملا مق اوه غراما لوتس اه
 ملوقؤالاّسْذ ىوأضسلا و ىرشخ نلارصحلا_نرط نه اهرع ممل! املا

 سقتشو ا ىلب لع كحلارصتإ اد دحاورلا كحل ام يلارعوب ا >:لق اه |
 هذ هدلرمالا ممجا رو سز موسي ماو مرق دي نأ اون لكحلع ئبلا 1

 لزاجمكمملا اندو سذ مرتب ارنا تلنينمب هزعاذ مم ةيلا_حشامنادال ألا
 ىلا ص لوسرلا لا جول نا لع ج) لها امعامتج ةرئ افون اق بذا |

 فا ئونللا جرصو الين الحرلاب مسارأ شيياس. طر ئوصقم راسو هيلع ما
 مجول كلاب ألا اذا بجيوا الك كمر صل ابنوكب ترحل ىصقالا |
 ملام عملا تبث لصؤلا) تبسامو سنع عرف ابن كل صحجل غشلاب امنأ ثا
 هسهزام ىردنعزلا لع ناّيحوبا قرو همرعبرصامو هنم مام تشيأ

 د أتعاب ىزاجيصحبتا بحبو دئارحرلا ذرعا انما سزلب مان | |
 ًافواخريداوكجت لو تأمل لها هركذ لمواد نعطعلا دارلا ماسلا



 ا ثطعلا ةرصق لأمن حارق الا سورع طل ثيرل ١ ءابإب جشلا هيف عذانو

 ؛| | هيفا شاكزل اس ميز كلوتف تاشاو ضن هم ااواب

 | | ةنتحتبمل اري تافصلا مح زول ابوك اارصتلا و ةشلاث يصل
 | | ضطملاامد بطاخلااهرشتمي ىلا ةغمملا قلب اصاخوضرسيلو ازايعو
 1 كوم كرت س الل تابشالو_فنلا أهفرشسيال تال زنح صاف لبب |

 | طسم قأيسد و ههف ئلاخو تورش هما ل<) دبش كايد نع |

 |١ | ةرعال عا طولاوه ساف نع لصتا ريمكس داس اسرق هزه ملكا
 | يةبالاوه تايث اشنا قل رصضتل اوبل اراه نا تيويلبملا يضكايلو و
 .|كييرشلارل كيتسا و ميلا هنسملا ثحيذ نوط يبل لرصحلل نارك خ رمد
 | توب لو هسا رثعىلا_زؤحملا كلذ هتبض هفرع دا مضوعلك طلو أو
 . | ولف تانالطاءلا_عياو تلخص اوه رس او ماوق ل تال ذو عدن مل ثيح مب
 .ملكلذ نال كلها ماد ةءأشنلا هيلعتاو تاجوزلا ولخرن اوىف ب

 عافني ورع بلا 5 عزم هي اعدإل_قابلا ف تلا د هه نربط عيب
 . [بقر» تنا تنك ىنتيفوت اذ هلة صرص+ل لع هتلالد تطبنشس ١و
 د لصحاخاو مهلغأ ب يقر لري ملمدد» نول نسحا لير صدلا تك ملول رن ذا مهلع

 ١١ | "عاهل رهو سرع بيقر م) قب لانا هت ىلا
 توزع انلا ه هللا باحصا :ةنملا باح ١ادرأنلا

 ا .[كنيي برك ذ من اذ

 ٠ (هل ماسلا ص أصرخ دلل سيصل ١ بوكم نانا خوسجلال نال ذ و اونسالا

 | 0 يفيلريلادنملا مرير ره املا سبع يشل لاق امل عمرا نسما
 || | | ثنا اهرحا ال اوحا هل ن١ تي ورم ىلع )صاخلا و ىلا جذل 'سيججلا ب مصر صتخ

 !| ١ | تشان صيم هلو ايف اتيشم ىنسملاو مفعم ريلاد#لا اوك
 ||| سصشوا ىرحد ىنب نكا دازتالزرصق صان اذ كاتجاحؤ ٌتيعس انو
 اذ ١ ١ ام ناذ ابوجزمت كتم ددبب مهن الب هته و قرت الون ني بلاتلا١
 | |١ د ارم اداب ىضتي بارضالابسشملا لب ظفلد كا<_زنورزا هلوق م
 00 عزملا تاب هال يرحلادوه دحيط_ان دولا ناخ كرتعال ثنا لب

 | نرخ ملال متلو نكد_لا5 حادا سورعخ ملاك متيم

 |[ صيصختلا١ هدد د ديكأتل ١١ 2 ىتمتلل ف أي لقد نرخغالا ملعب الكا ميل
 )هلا قأيسو احلا يضم اجبام عدل ذ نيب الو نيردلا «أبب جيلا

/ 

. 
 |١» ١و علب مناخ بزكت ل تلاوتع أيضنم للسما بوكب ننام ئات ب

 نا 1 هاثمو صيصخعلا ل قو ثنا بنت ل هو ب نكت ل اه بزاللا

 ا , |ناح اجل قع اعمل ت ميل! دنملا وكم ند املأث ول ؛ استدل م:
00 

 م 3



 ا

 اباد ثالحرال ى1ةدحولات١ زد عارهجلا باهي رمل كاش |
 خخ ملىاانه_تلك انااموخع كرف لا فرحرملا دسم: نا[

 طهر |نراعزب نعل ىازسزحب انيلغت نا اهو هدو هلق ىرباعت» عم
 دبش خلا ءالصاحازه هلزذا انه مكيلع نعله: لاق از و تنال

 لاه اننطسس لمص فتو أطورشس د١ ند كاكسلا هتف اود رهاتلا 0

 نياورالا نسارك ذ ديسملا < نعت_.ره شل! لوامملا ةيئلا حرش

 ه درو صاصتخال رطبا ريما لعربملا ملئت نا ا هرلعو سيقتل |
 اكسل حرصر يف عوص هد نحا م لعن ملم ان رسارلا نلكلا بحاص ْ
 اتداانا مرنم هواشسو هلرطت سح اتن! متمدت رام مبنخادأب عرخد ْ

 "اصدر صحتد صيصخل !ينيلركا 1و لق ذبل كاكا ميلا دسم ركذ |
 اهتم وة ماي اطال كرش نلا حرصو عأضبالا

 هاا أذا مجلمن دارا ان [لمتكد ليبماى دبءىهو_اوملا لومي ساد

 [أمالركذ تبن جلا فير رشس امل ١ ياسا رطلا تلشها نس نوكيش
 قالطنماونع ةخلاسو ١ ٌمكسحصحلا بغل مان اجيرم ياه ف نبا 4 0

 ههرهملا لي زتمل ادارسا١ ذس نم اكلم زل اركذ أم امارتملا ؤ منهو ديدذأ|
 | رع دام عييئهال ههرلا ك١ نبش كايا ف اكرصخلا يطب نر لاق ظ
 مهفعب (عرمزيلتلا حامض بلكت هسعل ين «أجوحي دماشلا ا

 اضلوكذملا هان مب اسل ايد ز ماوجشع هأشلل) ىصخلا ديني اا
 ىببطلا ذرعا ماك اها سذ باجذ ما وعرشحتلاشا|

 اما سك بلآرشع مبارلا ادأيسلا حرش ذا ]

 هر عيانأ تدع اطلا|وبلسجا) ني نلاو هلوق ذ فاشنكلا ث هلسن اهىلع
 كيف عميزو نول تزعاطلا ظل ىلا هيسشلاب صأصتخرلا فباخمالاك ا

 نع ماللا يبت بلق توئجر و توكلكاد | ينطبا م تولش 6ْ
 فكم اارل !ةيرصملاد يعل تال أه هيث توعلذ منو نيعحا ظ

 تاطيشل ريع ل عىلطي ال ذارم أنش دراوهف سلتا هءضابم ءاسإ |
 ديعي لويملا مرذدا لع ابومبطي نأببل!لهاداك حيي ظ
 ىبخه كايا ةلمازملو )ور ءاأفرظود ةلوشحم ناك اوس ْ
 كللزالث و 0و 0 ظ

 بساتلا لع اينو مازوت شو عيذعرلا» ديلا هأتعن ادورشسحم هدا ا

 تمرة رلوالا ةدابّسلا غ تاصلا ترا ايس يلعلوسرلا نود |

 :| هملونزو كيرلا ىسحا لزن هما هلو ىلد سرا تروس خٌقزررلا

 ا
| 

 ١
|| 

 ١

ْ 



 ل حا لس

 صاصتخالا ايناو كلل نكس سلو ىصخلا ص صرخت م سانا ”رمربرك |

 | تن ذ اذ برصلا ووطم صرصخد ما ليز برضك عربه رع |

 تاشراوانلاغ د مدأْس ت أبث ١ لواط ؤرضرملا هال دين اغيل:
 ا كلذئؤئلاخو ميلعرلسو ميلع سا ىلا يجمل ةدأبرشم مصاصتخا

 سمكه مجوتد ى نا! ص اصتخدلا لّصتمملا حرش ط لام بجاحلا ب١
 مومن تارذرلع لزرّاو ”هنو لومعمل مج نافل ء مس انرلا زم
 | ناب لالرّتس 2 1نهدرو ىبعاق ههالب لاق مش ثرل امل اصلخم سا
 | الاف ركب لولو ىلواما ياه فرصحلا ةادل :.عئنع) تيئدلامل اصلخم
 | دك ميدودبع د اخالااكرصملا ةضيجرب لع يروح اوك نع
 ةل داىوقانسدرعافمسالب هفوؤلد هآيدالا اومن ل انارع١
 همتخالا .ركت ىلولذ تال ن طبسصلا تكرس نمل البق اداف_رصاصتخالا
 ضرتع اد لب_زوعموههى ان ١ بارلصالا )صح امل هندا سبعا أههن أعم اداكو
 بيحباو ررعا ندورم ا رس ريف !ىدعن صا صتخ» عرج لع نايحوب١
 كلرشمل ا يرعا داك هاب عب ل هناك هرث مهاب كرش ا نم نناكأمل منأب
 ”اصتخالارد ارلاتالغل بحاص درو ةدابعلاب هسارتع_رخرصنقب سا مثال
 |" امم ةراه_كوق) سوهو لش رم أثره احؤند ثنيه ولك ءلومد
 لاق بلال عسا جرخير5و ةبلغلا لب مىزللا هبث_غ دال منأد

 ظ ىهد عرحاو 22١ ذ ههرعو_رص أصرخ ماجا دو تسبرلا "اب ملا

 | فى مىرمماناذ بوعرت هأبالب نبذ داص ي«سلانا ادوعرت هسإر عا

 | | لاو صاصتخولل امطق اين ذ وص اصتخوا) سيل امطق ىلدال
 ةلعحلا نب قزعلا رص [نتفال ب انك يدل انيق خيم هرلاد

 ١ -اندلااهرإ_رصأ صتشلاو سرح لوما مجال اما غيرس انرلا مللكرم مس | || ١
 مب انك ؤ ميوبيسلا5 سو ماها دبع ألا لومي و نإ جركذن رم

 مهند ص أصرخدل متداجا لع ابولبايبلا حوعا مب ضام ومركب هو

5 ٠ 

[| 

 | امحاورصحلا ةظنمل ثالذ ذايركذي مل ؟قاضنمل او حا ىترصمحلاد ىش

 | اماهيوكذلل ريع فر صحلا ند امخرب قرطلاؤ صا صتخاالأب اوبع
 تللذااسو مصوصخ دج نم_صانملا رصد رص اصتخاماد روك نملا
 :| | افلعم يشن م بكر صوضحلاد نيوصخلا علاستفا صا صرخالا انا
 :)إ || موني هيلا مطنسؤسم نف اش و أيش اوا ريس نيب عل شم ماع

 تع

 برضد تربحا أني ن تنص
 طنا | أصاخ مبنيزملا برضلا١
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 لزرع | مقا ءانوكو كنه أىاو .ةزوكو بزرطلا) نا طمعا تثولشما |
 أهضسبل هرصق جي دقو :آوسبلا لأ يشل امل ملكتحلارصق هوكي لق |

 ىلع لرد ىوشلاب اباه اد اذ همولاك ميارّتبا ام كلذ ثرعيو ضعب_لع
 تيرطاريز ملت ١ ذ أذ مكتمل ضرع ذب جدالاوه ماو مب مارتغالا
 ترد كرم ]كانا كاش ولو دوصتملاىفح دي لم لع بنرصللااوصنح نا لع
 تمر صتي دقو هموم ةدهجاصرصتمت لش دأتسبجرل ماعت صاح
 ىو يلكتملا ىزع مهاره رند او ص صرخ طوه نفاشلاو مصوصخ ةدهج |
 تابشاب هريدل لصقالد ضرر يعن م عهأسلا د أخ !صق ىذل١ ظ

 ء أحاناد بوكذملا لعإم_زثوهو هيلع اذإ وح رصحلا ف والو |
 ظ ملا ذلو هسارع نو نسال هيلث اقناب علا دبش كانا طازه |
 | -__ | لمجول يوغي هادا ني دريؤف ١ هلق ناذ تمايز ةيقب غجرطي |

 ادا منل يلع إلا درك ام جزمه و هدإ ثري درتعالا اهونعس ام عم ذر

 كالزكو دارملا سيللو هاا لرب دري مهب رج الرصحلا نكتملا انوكب | |
 لام ريع سم دد» نود ةىمللا مب دارا كتملا ةمو درت ههنا ريع ةمحلا 0

 انو ةرحام ميدتمل ذ تدون مه ةزحالادو غ كشضزلا لاق بأقذ
 تاا م هيلع شاك امو باكي له أي. بضدرخت مهرزع بوشوب

 ثاو نأكقيا نعر داصن سيل موت ناو ,قيقحف اا خرلع ةزحالرم ١
 نااازهد دوش سل نئاامو كيلا لزنا اب اد هيلعإم نيقبل١|

 ميت لاعذ مهذعن يلع رضرتعا قو ىسمل اغ  ىرشنم نها هالق| |
 : انهو أهرينب ا ةزحالب نايا ا لطعروصتم مغاقيا ناداخا ةرخطإ| |
 ظ البطي لومملا ميدتعت ادام هرمؤاع_طعيفبم لاق نجرطارتس» |

 ْ سمع !!نهذنا دأذ | مه ميك د ضرتم ازا جشم كونك يشق |

 | ىل اق ثيحاهربؤب أشم اا ةزحالاب مهرثع ناتي ايوكيد مع ضتخت
 نسعلا يدجت هلم ضصا سلا ةلفازهورانلا اا

 ظ ا اهزبو ا<تؤقويدب اتكنازهاو مرح الاد الا تووشويرل نيل ل! ندى ْ

 ا هما ري لمت لعو حوض وهو ررسملا هميفربلا «ءاجلا بيم مفاذهد | |

ٍ 

 الاب

صربا» ماقام تلاقرمك ال او أم اهربحا مامق) هشإث لع صحلاذ
 خض

 قرطنمل ال يقو ني نل هايتملا تايد طضو دي زرع عم ايلا وذ غ

 ةهوصومالا نا) مهانملا وق نكد مهصلاوهد رموبهملانليقو

 حاطب كد موبهمل أبل قوطنملاب جارح رلعا شمال زد جارح وهد

 - >> 1 انهيركزلل همزلك سرةلب م انعلا نيعوهرسبل ماتا رجح



 قرص اسواتم كلل س |[نلا ضعب_لغرسلتللاو مىنوملاب للا

 | اياكم هيل زعانف لوزف نع بيقرهو انابرصقت انا ١

 أمي تلقدذ» هين م ايق تاشد دين م اكفربظا همت اشم

 كنك نإاصحلا ثلاشلا موهملاد عرج رع هيتخد قولطنملاب ديذ ماق
 نيلوام ثيرصحلا لح هرم جري وك يعوض سيل د مرسلا ابجي ْ

 ْ أتا اون انام اين مكحلا اا ااا

 ”قرطئلاىؤذ_وقس رصحلاو مح لعملا سمو ام_عضللاد قوطنمل وهو 0

 بتناك اذ هل مونسال موبجملا دز موميعملا ره ميلعل دام نود طرعذ

 لكلا زلم زاو برع يزكي د كيريح أب ضجر عملا داقا كيرالا مرك الانا
 تاداخا١ اردابو اقيم نوم هال اوانل١ اك كلاق رقد يك ل
 هاف هيا لا علت نعت رهو هسانل!سع مشي لق فنيقعلا|

 0 ولا
 اهم مايا قوطنم دف! تمور ةرحاباب ل قولذ_لوالا خرمنلع

 |دوصقم وذ سيد اهرب كرؤّشرت ال ممارمتش ئه رع ههونهد و

 00 ةزحالاد مياه هى كتازنلاد دوصعلاو تانلاد

 اهنر] مرخالاب بوشوت ابو ىودوهو عزا فر تصخونوا ورع اك

 ْ قا لا تنؤق ل ورق لمت كاب انه طباخ
 ليتل [لخولذ نايك سم مهرئع د١ داذا مه ميدمتخ اه
 يل هل اطل تب لا مج نست نك لباب يوقد
 جرطيو ضرتمملا ممن ام أجرب ركود مهريعانا ةداذا ئعملا بوك

 ظ ١ (”اهنادارملا ]ب دار سيل | لهادا كشواو عرخالاد تقوي ال مد مآ

 ماما سرج خرملا (د الع أت ظخاح ناي نإذ عوحالب_رقود) مجربع اذا

 "| | ىمحلا اخطلصد ل موبهملا اداو ميلع مويهملاطلا تيل ةرحالم اد امبالا
 '0/ | كغلد املاو اال شمو الاو اهلثم حاد ةإسج هيلع ب لص لرصحلا تال
 لوسي قدح حالاد اشم ايه رحيل و قوطنم رهو دات مونوم
 اتاطم ناتي نانا ىوصخلا هد اوك وذ دأك ١ موتمملا انا

 ا قلد نال ذ منع نتعو صحا ملليمتر لع هلك انهو هريخ ع

 | 5 داسلا جونلا ىكبسلا موك ىهنا ازد اهب ااد_صاصتخ ارم

 || (ةاب عازما لظعا اها لا بسانطالد ناجبالا 3. ثولملاو
 1 | و ةغواملا لاق ران مهضسج نع تحاصر سس بحاص [ئن_رّوح

 | ثاطعز مي اهلل بجي ما فاثكلا بحاصل اق ب انطامو ناحيامأ

 ن0 للحم



١ 

 لف نجودد لمحز»لاحاللا ١١
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 الوا هاو أسملا رهو ةظساوب انطاط وز أجيد نب له فلتخاو ١

 اولصح ريك وول لع ةعاجو _كاكتسلاف ناجي مضغ ةلخا نشد |
 مولع :رم فراشتلاب اهورش مال هوه نعالو ةدوعتربع ةاواسملا| ا

 ن اميال اهرمو ةغدلاما ةرسرو د اسس سلا! ساثلا طاسوا| ١

 طلب بانطاوو شا زرع ظنلب دارملا عريب ممل زابجعاظ اول أف ١

 شم هؤادا ب انطالاو فرامتملا عرابج :رهزق اب حوصتملا ةدان
 قو ايي و ريشالا نباد طسبلاب اقبل حاتملا نك اه

7 

 ريعلا قرط :رغ] ىبّمملا نلاقي نا بردا فسوزعلا_ااتز سزا| '
 منعرصت انوا دارل لص“ ال قاسم ظنلب اما هز صا رئي د أت دارلل نع |

 نذ اجيال لواشلاو ةاداسلا لود ةدئانل هيلكغا إنا فاذأ
 تي ال انلىتدو لواخام :رع فاه ربرتح١و بانطالل ثلأشلاو
 5 رم أيزناو ةطساو او اسملا تىش علف ليوطتلاو ودا ءرع

 لهاذامل محلاة. ة)و اسملا كرك ذ مده__ - ناخذ لوما مش
 أمل تلك تاذريعرماموا املوق مدعو) هين اجرت ىهأ ||

 كو اناّرملا طا صوصخ لحون ةاكتؤل ةإو أسملا ناوهو فمات

 بقحتو أنت ايا ؤ ربو صوحي تي نلا تيار اذاو اخف ملم ماضبالا | خو هله اناا ئئيس اركملا_ؤمحالو تن ءاوتب صيخخت ١ اهل لّتسم|
 بد انظار لوا) ذو تب ن١ فوصوم ف نح كين اشلا ميال خادأنإ ١

 انشتسيك عراك دان زملاب ناحيإو ًميسالا ابوك ةلركملا هال لا ظن
 فذالا تكلع ةشم احا هنوثم و انئكسال طنصتنلادو حاب ىاغرضمريعأ ١
 ضب أهرب رتمت دامو ريلا_و ةؤبام ميحانع قزح سانا عيصترعأ ١
 ةكولا يحبنا ١ ةراعسمم» جرحت مرلكلا جرخاذ ةضيلب ةرثطم مبحاصن| |
 اسحال نال ]هتسم واذ طرحي ئوعك._قمحي نال هرليشمتلا ليجس عأ |

 073 حاتضملا نم نخب أكل حماو يعمم ناصتخا»و اجيال ف يسبش
 بفداخم طمق ]خلا ذ زج: صاخراصتخالا مهشملاقو ىبيطخلا

 الوب لبق بان طااو ىثيد سدو سيرد ءءء بشلل كاق نابجيالا
 كيبائل الوا ةديازل لدوطتل) باهسص ناذ هدرج صحا مما قحلاوأ

 ن ايون اجا تام نابع ل صن نيعد يؤم 'هركذ أ |



 . اليلعلاء ولكن 1 نيرلا « اهرب شلال اك هلضنلب نيجي ولا وه لول اذ ف اح
 | راك ناك دو فزحبز |جياىنو مم لوطا مولك ئه ا ضجن ناكانا
 |١ ىهضمل١نابعا مح لاكو صحن |بي'ىند هنه لوطا زرعه طمب

 | ىلا :يشااد ظفللا ابوك اداوهخا لاكد ظلال! ليلعَس_ زعل ا رباك“

 | نكياارف شل لي مماهتس حبس و ةداع جوبمم مرسلا سلا _زسملا
 'الاكو لكلا مه اج تزد وا جسم ريلعر» لص 5 ١ نطو ةحأصماذ

 | اهحا ماشا تثداث فزحلا سرلاخلان اجيالا د أَيَبل١شىبطلا
 | ان اهل سمسا اً ملوك هاجم لعزل رصجن ناىهورشمل نابي
 | ليقو ءجاحلاو بانكلاو طاونعلا نرحا ذ مح نيللسم_اذؤخاو مليقملا
 | ىأت انهو بتلك هانم بلوق هظانلا تنام خيلب ةصوفر

 كتاوهدرب سمان اجي 'داشلاو  ناجيال ذ.ةاواسمللالخرس نم |
 ادلاد هامسرمبو أضدإ_قييضرلاب يسو قوطرملا يعرت اذ ىدحتر لون

 تم ويض) ه.ظظئلراصام مزلكلا نص رمت منزل حابصملا ذ كالاجنب ١
 | ىلا ثلساممإذ ىثنن اذ مير نم ةاظعوم هءاج :رشوحي هنعمل
 | تي اصلا نبيل اضلن و1 نيتشملا ىده هيلع دلل ريو تيرفغع هاي اطنخ
 1 وتحب اداوهو مهأجلان أجهل كل املا ]و متللا ىلا لولاطلا دج

 مسالا نأسحالاو كرما انرعأد هنا ناىتع ة در متت ناميرلع ظفلا ١

 ًاجطنلا»طازدال فرطنيب طسوتملا مفتى لا ط اضل اوهلرعل'نأف
 ًانحدراو نب دىبعل او قراخنإلاو داتمّتعاما رت ابجاولا مجملا جوملا
 > زا ملوُرِب ثيرحلا ذ ةربسمتل 2 دوبعلا ت ارجاو ء صراخ اءاوه
 عوطللذ (نتاود كاتين خاصلخم علمت ىا هازت كاك هسا لع
 دان نلاوه ىرمل 'ىذ اتي اد ىصخبالامملا ن نحل ةبها١اراضلا

 | ءادنهلاف ىضاوملا (ماز ساوالا انه لفاوملا ام بجاو الع
 | | ناثا نيزصاجلا طازايل طاركسملابو هيطاوبشلا' ةوملاىلا ةراشال
 ١ (ممهراعرطت املا الامتنم كا جابو اعرش مركلكوا هيبضتلا
 0 : سشمل اوريودلل معا 72 نارتملا ف ةوعسمن ا لاق انه د ببنت
 ا اداهإل بش ةيقيهبلا وورو ٠ كدتملا هجؤلا ةيالا نهنسم
 6 !ةرلكرجبملا لكم جسا نا لاشف ثكقكو | اعيد اهو ما ىملارع

 ١ [ايسا ةعالج :ره ناسحلااو ل لصلا علت امس اوف ةرحاو ميد هلك
 الا | ٠١ همجارا ايشسسا ميصعت م_خبل او نكتملاو ءاسسففلا كرت الو هحتحالا
 / ١ | مم او تنحي نيجشلا ثرحؤمم ذ بابه نبا نعاضيا_ ور د

 ا ١ 3
0 
 ١ لما 1



 تاكل ة . ارومإ» ل متي هسااما يللا عاج ادا حلب لا ملكا ْ

 مارق لا ردو تلا ذود ثربرمامو ىحااول ارمابا سل بقتل ذي قالت |
 لهأسا اىنحاا لخلا كدزل قواخلا» مراكل مم أجاب اذ جا نمعلا نتا | ٠

 بر ايما خو نيبال اعرللا غم وفرلاو نيللاهقرشحلا ذ اشم و 1 ش

 سبصلا ضارعن» ثو تامرعاترم الكاش امو ىصبلاضغو_عذا»تكأ
 أاهذاملا دحاسإوه ]5 اك ماهر اجيال ليحل ب هداوتلاو ماحلاو

 لذ درو١ اك مقره ن يعد اوه ّدرلا ترطترتر ديزاتلا ياه شاف
 اه ائردو اهءامابؤم جرحا, لكو داش ب تسراا اب تيشصتنلاب
 م انرهل اعاتمو أنو ضرالا سم حيزا أم ميدح لع نيترلكلا نييت اهب لد

 نااشلإو رس ألا او بطحلاو تصعل اوم او بمخلا وردهثمل ا بحل ١م
 ًاهيع نوقرصن لف وقف آلا نم عفملاو تاييمل | تجراتلاا نال جلشاو

 ٠ اهدو لمعلا مرعو حارصلا ريما بويع ميج هزه مج نوط زغي لوأ ١
 عا ميال عل « امريلب) ضراأد ليقد هلو بارشل١ذانغنو لاملا !

 قس او روس د_رهل او كلها و ىهسو تو ىدأنونيحاو ىو بهذ | ْ

 ”االاو خلال عج داس :لجحلا نه ذ جرشا ام جرشولام ءأتنا) رصقو |
 فيلاماب ميد نه ةغزلب تدزحا لوو مدلقألا تنجل أبل ام ناجهلند ًْ

 اهرصاةرشبلا توطابا لع امو ن امملا مج !اداهركس تيا قد
 ليعمل جلاد برسلا مولك يع إوشنتف نا سب بالا جشم نأشمال
 لاجلاربوضد ذاب هيامم 5 دوجو أرطت ئسحو ابلغاشلا ةمانق ذاهلشن
 ثم يككاسح اولخد ملا ابيب اي هم وقد لالخ اريج مزاعم

 تبهنو تركو تدان مولكت نم اش شعرمل ةظظنللا نهد عج[
 ةرؤلو ةياشو تلو تصخو ترءؤزحبو تضكو تبو)و ثرممسو |

 ل ررمالو لخلا ةيمتل او اه هبيبجتشلاو_ى) يانكد اي اتلاف
 ميلا هامزنعيصنغل او يئمطحالرب نحل اد ميكايصصصتلاو |
 قح قوتج رنجت د“ اذ ورحت كر زعلاو مهد ةراشالد هدوج
 انك وفد اداملس دونج حو [هترعر قحو أبرتحد هوم وحد هما
 رجل ارثرللا مزمل! لص امج مسالا سويس لك نع تس ذ او نرخ مدا

 كاس مجمهطمه___ أقر يجلد ىلا د ةحاباءورمولاو يوصخلاو |
 ىيدما لل انيحو او لات, وقو !نضرسنلو نم شار 'ىلك يورطتس ةمأ
 د١1 ةحاصف ادارملأى ١ عا مرج وعلا ب5١ 2:10 هيعضرا ثا

 تالاةرمئن ا, مدصاخ,ىلّجَو نى اتواشو تاربخو فاو نارعاأ
0 

2 



 ' ١ [مثمايبب توما املك خلد كليلا ىحواام ميم. حرص محلا مصالي[

 هل ىباه امغيم. ادم اثملاو تعرضد اذ بولتملا ضع لع ناي ذ قشس ندو

 عندا ضتغملا نم هوجو اضاظ لع كلذ لسا ب ظين بولتلا ل جيرقملا
 [؟اتجرلارهاظ لهرظم ام نأ شبس ماو ناك الا تامزاه نم اههلع حول
 . [ةطنانو اهزاجيد مظعو ةراعنسا» نه يلج لارظناف غو مصملا
 | ةاه عمس ال. بارعالا طج اذا كح رقو ..ةريثنكلا نفامحلا رم هيلع
  |[ىلاغ:,ل وقد ىلا مدلكل' ذه ةحاضمل ترجع لاقو لمعي مالا
 . | نيظفلا' نيت اهم مجميضس لاق تعيعالا نت « رطضالا ىوتشش ان اههذد
 لقد دعا ل ليضع انام صيد لعملك للا عقج ولام
 ١ 08 )سس هلظنل د نيكه أنعم ناذ ةوجحم اشنلا ة مدد لاس
 | هل نا ىلا ايعاد كل ذ اكل تق لَسق م رثز عا ذا تاشاما اها هأثحم

 | اند لت بريك ص اضمل اه نبل! لتشلاد شقد اذ لتضإ ارلع مرش
 | ةلسجلا له تلضف شو مل ةأيج تنل ١ عانمترا ناك ضعبل مهطجن
 (لتمااونالتتلا ملوقوهد_روعملا نه ة برعل ارزنع ناكأمز جور لع |

 | ليصتتلا ااه اثنا ننال كب ار اشا لق و شكاوا أجد تيرشسد
 دب الملا امدو :باقولذملا مرلكد_تول انلل مولكثبب هيبشم 2 لاو
 | دز ممولك ى مرظاني امد'لوالا هلل ة-رم مارظب اهذ مءاهذا
 قنالتسلا فورحو قعر ورح ناذ أفورحلت ١ ةويجصاصتلا هنود
 | ةيالاد ةايحلا مزلدس لتعاون نا (4 (شرلا ىشع جبرا لسلا

 | ىبكتت ناشرلاشلا .هنم بولطملا ضرخلا ىف ولا أههتئبش ىلع تص أذ
 . ملويكملو اطتم ةأيجرص استاذ هلع كرم ا ءاخع يني هاج
 | ,مم قللاطأك لثملا ىو نكولو ةوبح لع سانيا روحا ميدشل د اكن
 ٠ ةدطه رن الادا من ارلا أقرانه ةايحلا ورشا ناد سنجل هبت

 | جدا كيرق لب لتقمل_زنا ل تش لكىيا من اذ لثملا فول
 | ةايحيتف ما قه اوه دنصاخزتق مننا ماو اطيل تشلاوغو هل
 ل اذ مكاو تشل طنز ارك نم يل اختنا ؛ارس اذا ردا
 1 ةضلاموانج_نك مل ناو هيلع[ شملا ب )ضد ١اركملا زلال د

 | تان ىلزو فؤادك فو نخخزب لت رع ةينغتام ةياط جرس ةاسل)
 | اضاضق زتنو اه سناعز لسطنتلا ل ض١ لج ىل ١ ]نم فذح هيد
 ا ! اصامتوتشا ليما ١ نا شلل! لتسلا عم (ميظو لوالل لتشلا عم
 0 داسلا هكنءام اهلفإتقلل ت١



 ندع تلهشا ميال ها ره أشلا لشملا فولخي ةأ يكل اضم رعشم
 ضن اكو ولام تولد أننئل اوه نل) تيب يضل !دح!لسحو هو عنب
 8 1 هركذ ةرظعءلاس تولاذ.ةأم لل نارقسس او 5 ارللوه ىلا

 ترحل او ة أرحل ميملاكص استدل! لسجربأب حاضمالا بحاص زجربعو
 ةقيقح ةرثكبابس لاقل شملا زها ععاشلا هيلعذ لاخداج امل
 تلات 151 مب قولطنمللا ظلال ن اخ هركتسسه كلا ذو ”.كرلا لحن يوكسل اوهو

 بفحأ ؛؟اهى واخ متحاصد ترو مب ولطلب رم نأسللا وكت ناك ْ

 ب املا تكتم اذا هر ضن هند نكس اد مطتغنمت تااكرملاذ ازوكس تكرح زك
 تف ىكذي دلو أ ةولط) نيبتيال تسي تكرب ع تسب ترجو دا
 ترق |نتملاكلثملا نارشاعلا ايلا د هراتنن املع اهيكرح
 2 ميال ةهالاسر شبع وداحلا مسن زد ول ىلملا ط1! ره الخلا فرص

 ىلا ةَّرغ :رعاهرسُيو ةرشلاوطخضلا بجوملافاتملا ةلملكسيركت
 فاتلانع جوزحلا رماها هم التم ىويحعاه اتش شع واغلا| ٠

 الاهتس اما ىورح صداصلا و وتس الا ثورج ره املا ذا د اصلا ىلا 1 ١

 ضئنغم رح جلا ءاتيلارلا فاملانمم جوزحلا فولي قابطالادأ ٠

 تم ىسحا هال لا داصلا رم جوزملا 'نكو فاعمل ميولاهريعىنجأ
 قلجلا وص ١و ادأسللا فرط ثودام ىحبل ةزيجلا للا مئللا نم جوملا ٠١

 (نكالو توضصلا نىسح ءأتلاو ءاجلاد داصل اب_وطنل !ةرشه هلا شل

 ولالا ]تلا طضخل ى أاهسالاسرشع مجارل١ ءانلاو اتناكت |

 شاد لتقل طن دمل ب ١ عابط هاف ةايلد اقف ثدي ٠
 فدل كرعلا نع ئدسون» ةاواسملادسعشسهصاصتلا ظنلاثا| ٠

 لشمملاو تاشال لع ةيئبم ياش عرس دأسلا لتشلا لطم ٠
 هارشعمهاسلا١ هنع نأ زنلاو لودي فرش١ تاشإ»و ئنلارلع

 صاصتلاذ ءاوقد ةايحلاوه_ص أصلا نا مند ئلالا مشب داك لشملا |

 لبضا كان ل دجلاؤانارهع ماشا :ةلهولواام مهين ةوبحأ
 املا لها )ردع مس |ترل ١ هزه لاس ميو سكس له نم طبعت ١

 تيتا كو تشل ينج انساتا كرت بوكم كار شلا ومش |

 تمورشملا تالذ ره املس ميالاو كلل نكرمالا سيل د انهي شكا 1

 5 ايخلاو امإ_صاضتلا ويشمل اسم حيجلاد لتصل رع يع دار بال نأ
 قِسروو ةأيلل :طصمرصتن ىضملا مطق نالاضغعصاصف غضا ٠

 ةفبطل اذ مكتو يام لونغ لشمال يكرس اهلءزيف سنتها ىلا|



 مس أيحد|رملامءاد سو ضل لعن ينم ئملاب ب انسلا نأ يمي ىهد |

 ثم ذ هرتقام اببب دارملا نارام ملا مانشلاو
 ظ ناشلإوطنملا

 |ةةانفاهاقسو سا تقان ملف 'واستحا قو ازعالاو سني! تام |

 تباينت مهاوج مذ هدوجد مه ىتمملاب مهصيصنعل مهريعال
 ل مالك ناتنالاب اهردو روهيك نإ ديب اى ةمارك كد والا

  |[تي أمن قزد نك مثيج صل ز ابي اوها نهد ةمج ناجى ذ
 | نيضفاما قراشام تلد دو ٌمعِب اطم ربل ال د: حيال نا مضافا

 ٠ | تيم يم اعز ن | بيل نم امارملان اغا ركب وبو_ضص اتناك ذ
 1 اة مع ةراهعر مسا هلزك ذ ريع ئم ظل غر وعد لوصحوهد

 . | بجوي مق مواسم كللوتك يبل ١ث م ميزي أه ا هوحا ناعؤن وه
 " اقبح رجلا هدا سبك ؟رأبعلا وعم يم داشلاو لاع رهرب زل من

 يداوم ايما ةجرلع همس! روم ذ حاتمتمو ملت رم
 ' اهننزنو حادا رسورع بحاصو سبشل نبارك د تياقلا همساب
 اهوا |رجاوا الابد اك ةاوسرصحلا بحاب تملا ن أسجل عاؤقنا نه نا
 | نالئطعل ١ بابو تيتله ب اش تبان أبي ةلسمحلا اال اود! ثم
 1 مناللعاضلا غب الا ماو لهاعلا ةداعا'رغانغالل مو رؤرح

 | نيرطلا بابو هعضول لوغمج ار يعد مكحي اطعأب لعاشيا لعل د
 | لصفنملالا لريال 'نل و اراصتخ اره اظيادرع مب | ذتتسلا مطورن ال
 . | فاحتو مسا لخص رش ول مكي اك لذ ا: تع بح ابو لصتتملا ناكما عم
 | ملاذز عباتتلا باب امهعو فنحرتع اج تريلومتملا سم لس
 | فشلا ]مج لعارأض رق ١ كوشملا جرطابزنهو امل: ىلم طهرت
 اذ طفراو مانؤسالا تاو دا مجابهمو مرمر تع اق ارسو مزرلل اك

 الاه لا انكهو ثوقذلام) ثورشعوهلا كلون ن عتب كلام مث

 ةيطتل لن أبنجد ىحاك موعلا ةمز زلملا ظانلا, اهنحد رهان
 0 اناستخا هم ات أمهذ فرملا ماد جزمملاربيركت |وعزوخي رن اذ مهلجاد
 || | اىهد عتربلا غازم» نع عاسنالاب ىمسملا هعاؤما ىصرتعي نا لصد امم
 ! لواعللا ند هظاطلا مقامه يسع لجو أل مض دي مولاكب قى

 . | ناجيان ابهى ني فاشل مشل عيصالالا نباوركذ روسلا عونك
 ' | تعئارتحامو ناصتخا» هرج أبرم مب ايساركذ لكم اف هبضد فزملا
 | اد اماه ىيصاقس اناقزلا نا لغهيبنتلا اهنهد نوبظل ثيعل)
 .|ةءافره نهو مما تيت لل ىضني مكب لاضتشال ناو ثو نحلاب



 ى |ومزا اس لمَ !رعا أه ايعس و ارم ةريروس ني نك هنا[
 0 رايب سداح ماظعإلو منضتلا |

 ثنو 2 يلا ١
 سم١ لشد لاخلا ]دل نب زتكيو ف نطق هم ءانسد لوط|هدارش |
 نب نرصتملا ذبل و لاق اهرك معي احلا, نتكل»ءايشساف لوبي
 لا ويح |
 ١ باوملا ف نخله ارا تيفو اهؤاجاذا ىح تنل لها تصو

 اليلد نزلا لجل هاش ال كلذ نبع من قمل و منو نحب امه صو | أ

 سرب سلا تكرتو موده اشباه ضو رع مولكنا قيضؤعأ
 ذاىزتولو ركلة كالانه ام هيك نير ذ عم غلب الو 0 ْ 1

 اك ةرابعلا مم طمخت داكت ل أسيلطف لرعا تبالرابدا لعام وأ

 تفسد نحب اىنل ا يرحض نح ع اك مدلكلا غرغن ارود ةزيككد فينا ا
 ءايمةوارملا وزللو ةإرق نمو ملاسإ محلا د كاي ل نويت 1

 باطنه نع رثشخال عسورسلا خروملالءاسو يسال بللاوأ
 هفورح تضخ هانعم ىىملاب تلرغ ذا ابنا برغل' ةداغلاتف |
 لا5ام فرح نم_رصخش هك فوت نمش اا و ىرسم و تاك الليل
 لع اف :رعلوح الذ هلعن هيث لصالا ايست كاما تشاكامو نات

 ةدابشملاو بنحلا ىلاعرتح هلإلا دل نىك اهنهو نروح هْنم_رصف |

 اوي اس همشو رك ذ .٠ وح مرساهمو ديال لاضأ ٠
 م ا ييدم متم 0 '

 ا تامسلا تي كراس هيا نورد لاك ! 1

 ركبر هساو بوه و١1 براركذ لت ضاع ثول ذر تيا (بضأ ٠١
 اوسلالعممارو و يس م حو فقرشللا بررساو 1

 بمولود حازت رسورعف ه[شمو سيخ هممت هس مساصطاخ| ١
 نيعتش عاياو نعرمومل ار صق ابو ادويفانملاوا مهروا ب مص 1 ىنخ ل ريو منع انأسللا ةئابص ابهمو كلو ذ ى) هلهارظنا را
 دج لكى مالسلاراد لاىعي ساد الك انروم١رلعو ةداصادغف

 اهض كر 0 كبر كع دوام ع هزصانملا ةياعب اهو
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 - الا اوك نما نكمل
 2 باوجلا

 ايزلا مغص

 1 .ةسعت تولحت « ولف عع اسلا ممس ذا من اف كيب اره ءاش
 نكد كلذرج تأبتسا با ارك ذ اان ىهآع_وردي ال هيلع مينا

 ْ 1 انمباوج فر وكم ةيعشملا لومعم نال لرش ةاداىح عر ذ من ام

 | ول اهوطرخيالو وفك باوحلاريزج ال ل لتس ١ أ هيريخ عه ابوكي وو
 زد |ارالو ةكمثملا لوغس ند تأيبل اله ركذ دقو آش ارد هللغ_ رد

 / | رمهناسي ند يتم « اش ل وزع اماظعو» أب ع ند اكا ذهل اركي ال
 / نود ”ليدملا لوغمم ف نحب زور درط» 1و وعل نقي انا أذ در اول
 ب |ثملاو«انئمملا دئجو ةليشسملا دوجحو نهرين لو ايل لاشد الاس اس ١
 ١ىط»ؤ الشم ةداراما تناكبلي نلد بمايجملا انويذضمل هه>لّمملا

 |اىلاق بيرت صال ل خوشلاو ١ اكله نلا هركذ أمل ومنه ى نح
 .حامازتورغ ؤ درودو اريد اب ارج د بوك زملاىي قول دعل ف نحاذا
 لسير ا لاسر» أشير «امشول ىيمملا ن اف تركك واه ل ننزل أشير ماش ال اك
 1| ىبع دالك ةلاثدأذ ثالذر له نيه ومملا لام تكن كامل زنا
 . [رحوالا ايف تزجي نا حش اولا ةلاحلا خف زج مسا رماهرهاتمل ١

 | ىلع مه تل ةييرعلا ةعأج نزلا جنب اسد عك ذ وم ىسحا |
 18 انضم اداد اصتخا لونسملا فذح ف مثل _فغاق مهلكلا
 . [اداصتخال وشمل ١ ف لحي اولوتب نا ثري نمل ةداع تبرج م اسهل ب١
 0: فزحلاراضتالابد ليال نى نجلا نأ ضتخالاب ادوديريو اراض ان
 إ تريلعنل ا نيرله اومقو) ىا لودرتس ١و اولكى نهب مولع و ليل دربتل

 | ضرج اولي نات دايبل الهال 5 لكؤج لاقي نإ قبتخل د
 | هيلعمقوا نه همقواه نبيع راج رد [ىنلا عوق درع مزلاعالأب
 | برنو نورح]صخل امد ماع بوكل جفرا دسم مرسم اج
 | الو اهله صتقإ)لشلا لع انما عاضيا مرمج مدلعالم ل قولعتي عراق
 || | ىو اورنج جالو تاشل اك تكؤمملا ذأ ىونبالو لوغعلاك نب
 أ | ىزاا ىز هنجي هل لوغمم الاه هل زته دصتل ! ارامل لزخي لفل ١
 درا وولك ةيوطسن الني زل او برمي ثيزيلارهوتسم له تيميتو ىبنحي
 ا ايحام لعنيو نملا فبم_خعلا ذا (متباراذاد انقر س الو
 1 | اوهواو ملحلا هج قتش تعد ماهأب فصتي م ىوتسي ل هد تئاهال د
 ' ( دسواللو هنعد متيور تاهل صحا ذاد فارس ل اوم دو برثساولكألا
 "ا لعاتناكا ذا امجرم مولسلاو ةالصلا هيلع ماعرتال١ يالا تي هاه

 | البط مهس [خاهدو نم بوكر قسما لعأممقد ةد



 اهو لح“ أد ل مو ىقسملا )١ هسا |ىوسش 3| ”ره دوصتلا تال نكو
 لمتشلا دأنسإرهصتب راند أتضغ قالو أمرمغ نادو ناو مهنا
 انزلالوجرطت الو أزل طولك ايدل ىنع نارك نيد مل عنمي مقيلعتو هلعافرلا
 طفلا ؤ نوكي قو ثوزح رق مذو نحمركزي ملا ل_عزلا عؤهللاذهو
 ه١ ثحب_زلا !زه اونع عرب رعت بوجون منجا ل صحف ميهرت سام
 لكون دهرعو ىزجلا لل لاحلا همششيروو ىلا سارعو اكو الوسر
 !وهس وا فزح واف او دأن هأعم نا موي سد ىلا ع دارا هدا اوغدا

 أما لبل ددوجو اهردحا) هيناره هطورشسر كد متاو ف نحلاذ

 اونا نس زل ليقدومب_لاقم وا امولاس [نطس_ءا أهزلاس اولا ة نب ىلاع
 ىا نوركسم وذ مالاس لاق لمحل ننا ى١ اريحاواك مسد سا داق

 ةنج] مقسم ثيحلطحلا نإ هاله رهو ةدوركتسرووف معن ميله مالاس
 فزد ل صا ريع ل ب ةراث شم فونئغرب ىوتبالا لمع مولكلا|

 روع حليل د نه نيرشلل اد أفسس لد هديبحت ىلع تل درع رم

 ”اضول يزعل نال ةمرحلا تسيل أهمل !ىلع ل يلقملا نأذ :تيملا مكيلع
 فز قم! لف لاضا لا لا هداف اضم للا جوه أاد ماعالرلا
 ملوقوهو عرشلا ئه دافتسق لو أنته اىهد هنييت اضاو كش
 الو لحل لحن كردي ل لقعلا نال |بيلك) مزح أنا رلسو ,يلعرسا ىلص
 اضيالقعلا تل اد بأي سرا صرلتلا بحاصل وذ أهاو ةمولا

 ةرانو ةلزتملالوص١ له سرنا لم اتربع رم كاكسلا هيف م انف
 نالمبا نعىنمجب عمارو) كدر ءاجو وع نيم العا ضد الممل ل دب
 تيازعو ثداحلا تامس نرنو) كرابما ءجخ ةلاكس :لعلد لتحل[

 طرمممو دوممل|ىطرعم ىا همها هج اواو دومعل أن اوو) هما ئاجلا|
 أيضتتل او حوجيولا مزاح دق ادالوق اسهل او نقعلا نذل هسا غأ
 ا|مهاضتشمع .صتنل او «ءافول» ان اء_رصقن الد ءاذو ًاممفر/يوصتن الف

 ىنع ةداملا نييعبل العلوي ةرات و امماكحا نم امهلع بت ساهمت
 حسب ال نسوي نال ف نبال لعل شملا ل د هيد ىندلتمل ىلإ نركز
 ابحابخخشر# ءلوتل مح ىفنشلمرتي نلقي شم مولل أةرظ

 ى]ال اداشلا ىلع تلدةداعاد اهاتف دوارت ملومل مثدوا ذو ا

 فراخ الرا يتجخارمبل نال ةداع ميلعمبحاص موليا) طزمملابحلا| ٠
 حا صوم ذ رب حيرضملا هرلعل هب ةر انو اهض دىلع مرسل ةدوارطا| ||

 ىاليلرم عماروا هلا مهت'ايندالا نورظْس لهون اهاضاوخدإ



 | طأسملا نال نيرداق ادبسجل ىلسري ينل نا نير داق لب هماظع

 2 ميرصملال يل دب صرحت ع١ تاويسلا ابضرع دنجد كبر وأن
 ظ تم لوسسر يف «احامل هليل هلنا يك يه ا سرجلا مياة

 0 دانرع !ًّمدل١ غيوكن ان أن ةداعلا فزحلا لص لع يل دالا_ لهو سن نزرع

 | مك انعتتال التنك لمتول تع ف نحرع نع عهاظ ل عطظنللا جل م
 | منال لنك اك ادد لام احلاص أن اكس دزرملاو لاسم ناكم فذ

 ملىورجال م, أب |وهونتي نأب دوريجتدو لاتتملاب سنن ريحا ناك
  |دهاج عرق لكنلف لأتّملا ٌمقيتح نول او برن انا مست جدال اذ
 « يلع سل مونبلا لع اورأشا ما ريلغل ديد لاترد اكك ره اج
 | ههامبا وعل عننا فل عهرشملا أنبهمو .ةطيدملا نم جرجا نا ملسسو
 هاعلا) عورشماريعتش اكناذ هل ءالسم هةيممشل :١ تلمجام يروم

 | ةزاغ يطاق نأيبلالهاازبهرلعو لكك تيمرق لكما داق: ترق
 ْ |رجم هسا صسل نب.اك ئارتس و١ ؛ السنا ل ا ةأهلال وس

 تعانصلا بنو ئئنجت عضو فد كساب ثسرحفو اهاسمو
 ْ مسي )لاح لف نال يسقا نال رسما مسشاال ل محلونك يملا

 . | ال مزلل ا تلخد ترشح بويل ن اكول منو) تمت هليانؤد هبلع
 |١ ةملا ناك اغرب رخل ١ ةعانصلا بجودرقو اليك أل هعان هوك
 وجوه و) فو لمجربىحلا ن) هشاال ملال ذ مهوتك يلع نقوجربع

 | ةيريك ا جاتعال مولكا ذهل اكد ثيل رح ماما وركن دقد
 | ةديقما مزن سمعا :نلطم قيقا زون نال دس اذ ةأذعل يرتد
 نملامد ةرهاملا بلس لع قايل د كرذ ناك ةّتلطم تزن اذ أها

 5و ضاربق م ام مزلب مل صوصاخر بتم نارقم تزشأ اذاد
 ّدعلا ناف اسطق ههاربع ها لكيت مرلعس جوحوم مجرب رعت نأب

 | فمال مشن ةربقحال ةّملطم وسجل زف ٌمْمِبَسلل وتم هذ مالكال
 ' |سرقب اءاو ىروهو رهاظرء>دلد ايده تلا دس ول نيطعري لع لد
 هيض اهو ؤمملا اناكناو ادتح دعاومل طعبل_ووعل ١
 أفلا خو زحملا ناكر ذا مذ ليفرلا طرتشيب ان ماش »لاق

 | اتنت سانونم هيلع ةيبمرف ابهى حر رنيوا انهنكر دحاما
 . | ريو نا طتشيلب ليلد تاجم يرد طرتشيرلا ةؤنما اما
 ' ابا_يمللا ليارلا ؛ ط2 ثمو لاق ٍاذصو ١ ىونعمريرض أو قحشم

 مكن ناشإلا بسجا هب ارذلا و درو هو نجلا_قبطابوكب

 وهون ب جم سوما

 ا قارلا
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 الافزمك ةداججلا زو د درملا نال كلا وسرمرتملاو ىظلاوسمب بوكذللا]

 ( امج ارحاو ناكممساالد هئانالو لعانملا ئزحي ل متو حلاك ش

 للا رمشدب سد ىنوتملا ادا مولا لثم سس ف يطع نبا لود اماو ماسه نبا |

 ىلا درح- و دئي ل انا مدأسلا اهرىمصم رم_رعوعلاكوا_ضوع زال ؛

 لاا هسا لعو لكو هر ىلع_رسعل ىل مك امج _ىقّملا لهاملا ةثيس# ش

 ىزت )ل صالاانا ايش حرش ىزخالاموباومناد هفوشلا

 لحن. الق اعماذرحامب 1 ىسعمهذهو ةعانصلاغ ةنطالام |

 ميار اري روح غ ىلع انوش هلم اع ثوبا موو فزرحلا نييجدامجأ
 صاصتخالا ةد أذل منع |حبؤم عرب نمت بوس اان وجو ,لخامرّيهأ ٠

 لاصمالا ةئلانهل تمل كما ممىرتمملا ليلتي ماها |

 لاح نيرداك نامي ىبيس لو أبهف باوصلاو ردا مياروم امابوكب

 ىل؛ نالو د ابسحا ل ض عبروا مجال ضذا) تمير داق اع لس ا
 ضو ندحلا بوك نا أ ثلا طر كل محل 'لض أ هيف ىهد ىفنملا باجر

 أو زو لشملا ظل لعانملا ناو بمارعالاربسمت دارا ناذ موملالثس
 لب رض ارش ثمل اريج رش غاداد ىزسمل انييسن دارا ناد دو در
 فزاد هيكاتلا ف أم فزيحلا نال اركؤم اوكي ل ن' فما شلا
 .اجيلالع رهمرأثلا دز مث نحو لوطلا لع بنر يككتملاو نأ ص رخال ىله بم
 لام ثارحاس امي تاره نار يملا ت١ بارحاس نازهنا هنود
 هر كؤتو ليدل وللا فنح |ما 0 ناضانس مكلأب ديك تلاد فزحلا
 مدزحو دؤبال ن١ معن ارلا ت أاثل اكلبارل فو نجلا نال امنس د اننالف

 تكل هتلر | صرخا مال لعشلا مسا ف نخل ل ىمورصنخلار اصتخاإلا
 |* ن اجملاد لسملا بص انل اور اجلا فزحيداذ أشيحض قاماع ثوكي لانا
 داسل ل هاوعلا علت لامس اسهطرشكو تل كارلا اههني تين ىف مص اوه الا
 . سس ارثدلا رح شنا كلاهما لاق مث همي طرح نه ا ضيوع اوكي لانا

 سو اتلاف نك لاشن١!نلو هذ نح برعلا ”ناجال اوع ج٠ -رهاضوع |

 ناكربحالو ميلعرم ايي ولف ةالاصلا ماما أماد ىاستسإ همأق)

 ل ةازملو نكما ثيح جيد املا فزدلا 2 شحال نتع» عراف

 هز هد ىزخ راضحريفدلا ىزح م «نحداصفرجلا ثرح ف نخل هد

 قو اسم عداؤرحلا ضن ان١ اري وشم او سلننللا غياوفو ا ششخال لقد
 لاصعال ئداخجي دلائل ىلص الا ,ثب اكم غلا نزاسد نا لص 7 مز ضاق

 6 لضاما هاش رلو دونم امو خام هزم منها ذ١ هانا لاق



 حل حلا تاورب لوا داضمتجي هناالا ميلا لغاضل ا ريغ رش اةلصتلا اماذ | :

 نادر عملنا نضع لع عاللاد ةرسر أملا لوو فعنم مينو
 صرت الذ ثبتدل انع زيبلا_لا5 تلا نكرم اها ىل والاد ليها ثول
 ١ | بيرخلا نال ايرهصت او بزتجرملا ةيذ ام اهييشساالا تاثو نحلا_ د
 | .اهكفزأكلا تالزنل بشل او ىسحا ناكل مب !ىظنل ىل امال ١ تورت ا

 ' | أه ايقمارملا ثنبلا ةببكدا هس ل مجوح م ظوشلملا ذل تالذ تولع
 | | ةبنكلا ةرح نيعررمو ةبصكاا بضح هس: لعج_طعوتإر لق تس أن لا
 "| تلشر مل مارحلاربل او بت نال ا ذ_عرملا 2. ةمرحلارب من نال ىلواوهد
 | اممد لاق ةاصملا سيم اهف بشلاريرشتو ةحاصن ذ
 | منا اد عوسحالا سوت بحبو عوسحللو عيسملا نيب اؤو نوما ددّر
 تاقو نوملا نيسحلا مشو لحم نكسلت ثيرلل نسحارثناد مب انك صو

 | دام هوكي ند تيب ددّري_روهو لاك تاظوملل ١ نسح»ا هلجوتملم ند اك
 ثيرحلا 9 د كني ذا اد أملبسو دوا دورت ئسحلا نيب لاري سَ أثيبحو ١

 ١ | ىهالاو هدرا لواوهد ثرحلانيمجد ؤو ثدرحلإ عا ةيرمرتعت د١ كلل
 . | فوزملا جوك نيب الار اد 11١ كبح أقت عاؤلا نيب هددزمل لمحت
 تكا لود اداشن اذ اربخ و ايلاو ابدسمتوكو العاذ ث.ابلاددلسف
 فددحياك اة زنح وك بي املا نبع نو نجلا ىلا يعار تملا

 ايلا عمن ا بهذمل ميس ة ارضك واءاخ هسربشي ىخلا عضووبع وا عضتملا كلذ
 | رمرتل» ناذ ءاهل طم هلثذ تالبق نع سهلا لاو تايد يربي كلل نك
 9 ترشد رجربخ اد نحيي ىرس تاررق الو هردا هبحىن و لاحر هويسم
 تلو وحي ف اشلاو لعامل لضعلا_د نم مءاورم ز.تيمس»» ميلعاخ
 | مهلخسا يعور هسا مقل راعتف هسدا تراوتيل مقتلخترم ميناس
 يملا نوك ثيم صار اد اذا مث به أش مولا زيينملا نييلخ جل
 . (هقزعد فوزجلا»» خد م سدو: اشاث وكف اًساثواالدا
 *كاضملا «انل هساديد احمد ضلتار أن د مخرلا بزيد هب اكولا دود
 لو الا )ىف أكل ورمح فو نحيا اد١ هرصرب ا)_وح١ هلوسرو هدد حو



 كيت ليب ارس اتت هلوتكى طع طابتيالبابلاغصتخيد نكت حال |

 ملاك بلد اىتاو ىا نيقنملل_ مه ابو براطل العا قد أشملابرو ش

 بلد لاق ءاقبلا ثيردلا اجرب ةيؤلقل ا صملا له نم ثينسصم أب |

 دور هربثالا ثياركذ»5 مربكلا فوج طم ف نحوهد عاطمالب
 ]كم اد لولا ىلع اود مهل مح ممطعب نأب درو تارغلا ذي عؤملا اره
 وعضو قاما ١ 0 ا - اسر

 لاعأب اود أنو مهضجت ة ارق منهو تايلا ف نح مث | طمب رلكور مسؤرب
 محلا نعرانل لها وغا املا تلا رضع ابهسسالو مخيتلاب
 غيلحبسو ةملكلا مايد رع وزي هش هام ةرشل مجاب مضع باجاد
 لص واذ: هر ساوه | نكد هلق :نهأنا ةزمهف رح عولا ذه

 ه)شمو  بؤللا ف نيؤملا تمعد»و !نننكلل أنا ةزمهتفنحانا نكن
 ابعبوب زج رق كايا نت نضر لع متعت نا «امسل ا كاسمي هىزؤ ام
 اداوهو نتمكن ىمس اها شلا عونملا ربككلا ىدحل ابر هيلع «يئلف
 تعارهرحلب يتكيف طابتردو منالدت امه نيئيبشركذ ماتم عشب

 دولابو بركلا باظحلد دالك نإ ان ا_رصصخو ةرئلاوىاىملا

 ليك و نبلا لم مهارنع لش ارمإ مها رملا نم يراعي اقولاو راح

 ماضا»و لق ذو أن انكك ل ابا *س ككل مجد رلم د اهراعشاد
 لاو ى١نيرملا ويب عؤملا اذه هزم مو كحد امم مكابجلخ
 | ورثكارتولوا م<قعرمو د |بحا بولطم الر كا ايينخا صخاماو
 تماوإلا بأ نيج سيل ىلا هن هد 'ىلا رشا ' رت أض ١ نزلوا ملال
 ل نكس اهرلو أبو تليلا سير سلا و جسو ميلعسا لصلاة
 تيل املا بلغا رب ا/ نكي أد هبوكسنارصخو كررت اهد_ى١رأ بلاد ليلا

 ابحر نوكسلا ىللادصد كرم لك اد“ لو دا جلاد اداءردلا م قولذل رع

 لما ةبجلاو أميل اجا ادال قدايهثملاها بنل اب ابؤحُؤي نيالا |
 انف ىكعرنع رد ةدابللا» ناعم مزلتسب مالو جرها مك بطلا

 لاقت مهله" ؛رها نا ابد سانإل_ى ره لق ىو فياشالا

 (صوهو عل بمحل ىعسن اه فلك لا عونلا أهطقسي مال بالا
 قايل ركل هه نم يلع هبت وا مل هبت نيل قو هع ساو عاطنالا ثطلا
 شكر نلا مركذ و ىمارنإلا هكيشرل ريخالا ةبعج دب حرت لالا درا ملد
 0 دداو_رطاتملا فزحلا هامسلب مسالا ١ ليه ميس ملو ناهرملا ل

 أهر .| امورو اكاوص١ نعد هلق ذ أ رص متي اقوم تانشمالاركذ جربلا نال



 لا

 ١ [ىهد زيزع عزبوهد كأبتحالا عي بيل. عازطا هن ةيعي نب جرش
 تيثاامؤ اندد نعم_'داشللا طل هريظن تبث ام لوال نفي ندا

 قع نا لشد !ورمكن ينل! لشمد ايت لومكل وام غب هريظن
 نلاو قعنب ىلا لسكر أ مكلاو ؟أينءالشسهو س شنل١ ميال

 .١ مدماو ميلع قع: ىلا ةلزلدل اين الا لوالا نم فرخ مب قعني
 / |لخداومملرقو ءيلع ازكي نلا تل للمل وعني ىلا ففاشملا

  |امجرخاو فاشلا سو ءاضبريع لخرت لوالا "ره نزف كاضم
 ..|ةزكاص فزصفي اد الباس مولكلا ذ ممت اداوه_ثكرزل١ ناكر
 / [لق هلرتق ١ بولوّسدرم١ اكد ءلومك هيلع نال تل زل سل هزباطمأيبم

 ..|قرتنا ناسرتتلا تدوبرجت امك كرب ان هرم ارجاىلض هتبرتفا نا
 ١ ١ ”يزجام ورب اناو مكهارجا كبلعو هنمألرب مت او ىمارجاىلخت

 ا حاد رب لوم ١ مولع بوس و) « أش ادا نمتخ انملا بيني و هلقفد

 أ و «فجذلف مهلع بوس و١ مهلع بوني راذ «أشنا نيم انما

 | |تنررطدةحع ا! 'رهؤتاذ ثربطت اذ اذ بروطت ىح د رهورتت الو
 | اوطلخيإ زو .رهؤو'اذ نربطنو ثربطا ذاق ءاملا نربطس و ممرلا

 - )ةلاصب (ٌدبسرحاو قروس املاصالاعىد [ًكيسرحاو احلاصؤلاع
 8 ضاكورحلو ههاليبس ةلت اتت ةْذ هلؤ ٌمفيطل رهو
  [فشلت انت ةفاكرحلاو هلال يبس ةيلت انت ةنمؤم ةكذاك١
 | | نس لعل ىلوالا ميا اه امركلل بي ازعل كب و توزع طنا لمس

 | تم ضخ مكنلا عععانل لك لج أن كلاحم ادرزعك تيب ذل !لشم
 | ماوه ني اظن تارملا م هلو ضال فرطلا ميلع] نيام فرطلك
 . |[فزلا كحل ةيمشلا ناه ذك امو ىهنأ ماكل | نم ادوكي ام
 7 تعؤملا ارجل بجو يل معنصلاش ١ نيسند رهاكخالاو ىلشرلا ها

 0 للدلا زع عنج كر ههاكحاد عاشو جملا ره هلطوزح نيد اه ىس

 ٠ | 67و "رد زملا حط ايسادا هنع خد انأ سب د_ةوفورلاو ىسملل عم
 , | همظنةرهاملا ههطوصحسصبلا رو انما اهكرد١ الذ طونحلا نريد جزملاب
 ش نسهر دللخ رم اه هل اك اح اداك هعضاوم نو ىلا مضرب ركوحو

 ١ ابل ومما ونورلاو نسا صدبسكا ام عملالخلا مب ل صحبي اه عرب اتي
 ١ | تتالماش وهو قبس أمم اروياو سيلاموهد ىلا نتخاكاد ىمسيأم
 . | فرح مسالا فراح كم١ لسكااو اهو !لض وا مسا لكما فو زحل

 ا

 ا

1 

 ظ ١
 ا

 ئاضللا



 قلاب كلج نازلا ةنيطس اهنوكنغاهجزنيالاههييسيعت هاو كان

 ولد مع دينها ىلسبل د م]وتمك ينحت هللعم نالت ابوكم نا ام را 1

 ناكل زج نيل كاؤ لضىاطملا زجر ظيل ةرغعم_وزحا ة[عرلغأ

 ئللأاهز هنم تالا ىنجاس١ىلا5 وح ارح ارّملا ف سمكه فاشملا

 " انالدروسلا بِترَت_لعز ايملا ب اك خ,نيدلازع مثلا اهدرسرقو موه
 اينكرشرملا كو حلاربمساو) سوما ا تامولسمر با للا ثنو
 كلانقذأل مكي ابها حافت_واركت ابو اركذ تعبيرحم ءره سو)سل اذ ى١

 قدى١ باقرلا ؤد بارع فعضوو ١ تامل! طعضو ةارلل عض

 فبلغ ا برروتك ملكتملا « اي طرشي ميل ١ ف أضملا ف ذح باةرلاريري
 ترعو بلطل لبق لس ىا ىجب_هرمو ل بق_:مرماع هس حي تااد انلا خو

 مسولع نرخولذ ةلرعك رجريد ء ءاحو ضعو نكد ق١ خو نع
 بماوجفي اك ادتبما طذح مهلع كس زحولفرو١ تيتو اد مذ
 بمال « ان دعو نأن فرقا نات هنهام لارداامووخع مايعتسال
 نيادزعلا اهل ًءاس) نمو هسنمل هلم جت و١ هسفللذ احلاص ]مع ندع

 كماخنصا اولا تييلوالايطاس ١اول ايون لوملا دو اهيلع هتاساف
 مجود ثودباعلا وش اتلازع نحمل ا ذل ل ةعصرإلا ام جو مزلحا

 د كلبلا غ.ايزنكنيزلا لعل كني الونع كلل ةربع د مقوو ىم مك

 ا د اهلك ششحلا فرذح مشرل ا ىلا عوطتمملا تنبلا و بجو نه

 سيرد سبع رم اوال جا كا ل يجربصك ثنيرهال ل مقتجيو مجاد_وا
 ثرطلا تاصا5 مهررعو فوصوملا ذذح بجاولاذو١ هيلعى١ةسقر

 ابي تانياس اعوربد و١تاضاس)معانا فعلا تزصاق حى

 فيرا ليلرب :ىلاصصو) ةنيطسز كن خباب فصلا فحم نوسؤملا

 ىااننو ةممئلا عرج مل ىتفرلف كلر ذ موبزم !وزوكل هلو مهاولاىا

 ؟نضح ها انف اةرعل) كل اصعب برضا ند يلع وطعم اف نح. اىضان
 اداهجو محرك ف للا مال لع ثهطمل اونو تلخد ثرحو_واتماذ

 فلمعم ناو اشلاو كلل لاش نيبنم يمل ارلا ناسحوللو ئمحملاف ان

 قنا م ينم ىوسسسب ل ثط املا عه نوطمملا له نح ىل بيلو هسمئ ا
 ساه _عاريجلا لس عاج قنا ضد_والك او ممنلا لرش رم

 و 8 ناع . 3 ٠

 ىا بنوا مكتنسلا ضصت امل اوان الو هيلع جرح مهبل نبملا ف نخب

 ل عاف ذم زوعز) لع انملا ف زحيمايطللرهل نم ب نكددو ممصدامل

 |[ ىداهانن نا مروسا نها غالبر اهن نس ةعاسالا )وشمل مل عام



 هس سل ل ل ل ل ل ل ل ل يللا ا يال سا ب

| 
1 

 | |«نوجو نيله اعدك اريحا "اعد رم ذآضالا م“ اسم كليته درصملا
 . [قوح جدلا«! رقاملا كعل اذاءيلع جحد ليلرل اًملطمىاسكلا
 [كوعامم ةريثكزد» مرهت لوشعملا ف لحم سما وا باججلاب ترزق

| 

 ' اا محلاىلجعلا اطزنع١ثيذلا تاو اجربع دريد 5دازالاد ةئيشملا
 . [نمرا قناكأ ذ!لككي لاحلاذنح كرما رق اعرع ا جول مك ضوس راك
 1 طنح مولاس نيلت اكوا مولاس باب لكن ع مهلع جورب يش ناملاد
  [|فزح رزهاي ى!تمل أر «؟ةلوه ابرىا١ انيس ايزل)ا ىكدانملا

 . الرمس ثجب_وزل1انهاؤح ةلصلا باوي» رئجبرا متن لزاسلا
 | ىحرتجلاو هيف وا رضن ىرحال امرد عتاد حم ةعصلاو هلجرعا

 اثم متروصغ ئزذح لاحلا» عدعو ىأ ئملا هنا سو لكو
 | ىعو١ ثور داّمل١ينش انررّسف بورا ى١ نبعلا هن ارب اصدأذ رجس
 دلإ] نت )زاب انم١ لومهوملا ثنح-.ةلجللا هان يعتملاب) د متدد
 ١" |ىهرسل اثيلا ل شا ىزلا دال ميلا لزن إى نلاد ك١ مكيلالنندو
 ١" |” انعااولوق هلوؤ غام تييعا ازمهد انلمق سرا لن اكل
 ١ |:رطيلشلا فذحا#ه) كسا. مها لال نئاامو اشيل ل نئااهد
 | | سنا اذا كراختسا نيكرشملا رهّرحلا اداد ىتع ارسطم ناكأ ذا
 . (ليقاذاووم ماههتما باوجط لاكدو تاوكامت متناول لق تنقشما
 اذاهوعلوملا طلح هنسرلكاو لزن ١ع ١!ريحاول اكركدد لن ١5 اه مل
 ١١١ |[6 اميردزاوتب_وداشر ليعمس او تيبلا نه لعامل مهينجربا ضرب

 | | ايو جحاولةرعلا ثيرح رم لولا فزج_لعرجا علاق
 ا ُ االاد رارلا و ىلش نم زالاو |قناو ى١ مكاربخ اوم اونع كاي ؛ربع

 || ١ |نكشلو ىد لاحوزو تند نكس» اقرقشسع او ١ ثم انامل اونمل و ى)
 3 مح دحاىا ةدلاصلل :ريمؤملاد مخلووا بطحلا تلاحمتلرعاو كحوذ
 |هل ك١ محلاعاازتويلاىا اللواك ناو ناكىا هع: لىسد ركدو
 1 كموب:ل6لاةرلعوبا اينربز١ تدل 3 نجت لاك فرجلا ىلح
 | ىاييرطل مولكلا تلخ داما فورملا ندد س اينج_رسل ثرحلا قزح
 [داصتمتاو اشيار» اهرصتخم تركك انه نك ثبه ذولذ ناتخالا
 | وس نصر نبا ارق ماههتس» رهف لحم م ناجارصتخمل
 أ [ةمهتورإتو تثولشملا مضاوما خ يراه ميلع جحد مزمن ١ مولع
 "| نا نوعرل ليام ل5 رمل لوصرملا ف لحم. تاتود ى) اسمن
 ا ناو تامهدرطبر املا طز ..قيربلا مكيمرم مث أيا وون ناذ



 سب رشي ط١ ملط ارهناحاركيلح نم البس ن١ كلغ هونج ىغأ|
 اجيب وخليو مل ازمرق ىا 4 هانرشسؤع |رهريز عهاجو متابعا كلا ١ ٠

 (ضوا١ هموت _وسوهرأتخاو رمثايلوأب منو جوا هءايلوافوخيابلى |١
 جرح ئطاعلا فريح هرّيع لع ىا حاكنلا دععاوجزش دلو هموق.|
 مكجا ام رجادل تلق ملل كوت ١ امد ذا تينا زعالد ىسرانلا ميلع /

 لع انطع هرجوو ى» ةمعان 3ث موب هوجو تيلكو_عا اناقث هيلع 1

 نيضخالا يلع جرح باوملا اذ فوزي. ةعش اخ ثمر مجد
 ءالوا ما اه نيثرك ءازرلا رح ف نح تيدرااولل ةّيصولا اريذخشل ل نا |
 صضرامو تاومسلارطأذ ملنعلا نهود بر لا5 ضرعا فسوب |
 امشي, ميؤنت بررلا نم ارسل اي ثمل فامركد بشان 3 ى |
 الاحمقوذارضاملا لل لش ف نزح نما درع أهرط ءايملا غب كال |
 فرح .نبو) درا ثاحبت او لل_ارم ن١ مقزرو ددص تهرصح 5 ئاجو) وع ْ
 هند انىنع اهراضم,فنملا ةاكا ذا معلا برج درطي هيضاشما ال |
 .نوتيطبال ا ةيدض ةوتيطل ني ذا ردو نيع و ةرم» تت |
 مثطرتلا مول ف لحم ديمت ادالا_عا ديت نا ىساير, ضر اه غيروا |
 تدوكرشمل رك مجنتعط ا ناو ئسمل نولقسأمع مويس ملاداو ا
 نمتيلىا وعقب اونهانب خلا عد ابا لق هيلع جر مالا مدل ف لح |
 فرح |هاكرت رم جلد لقرتم مرلكلا لوط عم ىسحي لل مآل فذح |
 ثنو! نحن بصنلاب جرشش ىلا ةزؤ هيلع جزح .نيكوها تزد |
 تانيلا قباس ]ملل اذ و كم هدلا هسا ىحاس وهند هانم يلع جوخأ|
 ٍ /ىراضن هامو ةارق ميلع جرخ مهلا انؤن ف ذخ بصنلاب:|
 ةرابرلا له تك ةدرق ميلع جزح انسلاو بارعال رح نح نحل |

 ة نوع كيمو ذل! ئنجو»١نكو مث هاشلا بوكس حا نيعلىمنو
 شكا نزح ]_*محا أجلا ص هام حا ة ؛ىس يراود اذ حافلا
 امن أب ريظح ناذ ى) بولعلا ىوتمت نم أه اخ 20000 هلك ْ

 سثم» موا لوسرلا رشا امم ةضق تضبشت بولتلا ىوتبت_عوذلأض١|
 ٍنيع نارو ى ى» هيلعىشض_هزلاك مكيعارو دن لوسرلا سو نم احأ ,

 ”افياضتم ثالث نح- يق نرركشل نب ىل مقلم نولستتد ىذا
 ذولي ن ني ب الشم ميو ف اسمه سامه ناكذ ى)ابيسوت باك ن اكن |

 فكريا نظيان لوعتج زحل اهرتج >رهرحاوو ناك مساء رمأ
 لاريلا يراجلا ثزح اكرشس ميوهارج) نوعزت تدك يذلا عاكيش |



 ل تت ل ا م 7 ع توضح ال تورو وع هس رس يو عم. تويت

 ثولسر افى) قدرنا اها

 أيكرلا هربحتسالا لسبوب ىل؛

 اهمللاقخ هاثاذاولعنن

 هم نسوب

 فتفطاحعل١ فنح حاصبيا 7 ىضلو ةءصض_م١|حاصولاعاوطلخ 7

 | ًادئجولو متريطت ى١ مترك ذ ن١ هرج ام للرب صرعا ى) تنور

 للبوو هيو استعن تاياما رشر اهلا مةسحو مولعم_رثرقللا| ٠

 و

 كنت ايوب يْلطل ادحد حرطن هإهذو طرشلل رح ثنح مرات فوطمملا عم

 | , |[ ثباروئميتي |قوها تب نل'_ىدا|بحل لك فوم عت طاروا هدد ركب سي
 ١ |[تماىل عنعس'فلخي نلف ىرشنمنلا هتمامجو |ومتن م تلق
 5 «اينبا تولّتشت ملذ تارحبوبا مج لجو فلي تولذ الر عساىرع مج نع

 | | تيك استبا بولتشت مل يكمل لزن ١ مكشها ينكتدا ىل ليق ”رهرس

 | اطواضررم جاين اوتب# ند تطتسا ناذ طرشلا بج قزينخ
 ِ ريكدنل يتلخلمو مكب س١ نعام اوتمت» مليش اذاد ل اذ ع1 ١ذ

 | تايد مكب اوسكأف توجريما ذا رعرتول و ىقمل_ا_ى1 دهم هإشمب
 | كا محب تور هملانناو هتمجروركيلع هسا ل ضف الواو أس يظف ل١
 |[ تموسؤهلاحز الولو مب ترب 'زل ىا اسبإة ىلع أتطبيرتدزلول مب زعبل
 | < دكملها زل ع طلبوا يجؤطت ن١ مهرلش ل تانمؤد ءاضو
 ١ | ماجطزح هعودوا انيرشابا نع هتبزعال مشلا له زح
 | ىاركتلا ىذ نارملاو_رص شعتتل ا تءايإو اقزع تاعز انلاد
 | ةببسم هلجئزح اىمعذ اكرمالا اهئا١ لرجملا تارملا هذ نيعمل مس

 'تفزح ليف امل مت » لطابلال طرب و تملل_ازحجل نع فرك نملا تع
 | م اسوش ماتيال ةران 1 مه اخ "نسوي نواسر اف ةرثكلمج
 | | مكتضلب تف اول نافع هيلعل ليام مات ةراتد مرتمت 6 فودحلا|
 | امناو مهي لع همرتمتل باوجلا اه غول الا سسيلف مكملا ب تلسرا ام

 | تاو ميكضمبا )و دل مككر نع ولذا عم ئل دلذ اول ناف سدت
 ١ او دمي ناوربضاو دز هذ و١ تبق نم لسر بم نك مف كلوب كب
 ١ ل ضف مهاصا امل كم مهيصي ى) تيلوال) ةنس تصقروت

 ؛ | | بانطاه يشن ١ك نك فزحز اباد ضمن ابعالا ناجل مشا ا
 | فخ ؤ نا اكن هوتكل جلا رنكتس بانطال لوالاف ةدابزو طمس لا

 | بف انطا ملا أهي يطا ةرتبلا دوس ل منالإضرالاو تاومسل ١

 | لهاجلا» مع ملا ملل نييحو نصعلك و نيلثشل ١ مم ب اظحلا دول
 | هوست لوح ناد _رحل ١ ولكن ينل هلاوقد_قوف انممل انا قف اولا و
 | ةلهف ايا نول باشمطا ب دوسي و ملف مب نؤسم نيرو مل لوك

 نسل د

 كزم نيكرشملا :رمرسلو وكلا نؤن يل تيبذنلل)



 اطناد تريكرشملا فاصوا هج لسج ثيح عاملا جرت ندل١د اهدا ىلع

 نا معانا 110000 فئرحل حد أاهدحا) عما نب ,ىلم |

 ,ديح اتفشملامو فل ١و اينالا مالو اد ثا رهو تاودالا عود

 هل | ةنسإل ديكأت ف ىككو هيبشتلا ديكأت ؤ نءاكو هينتلا :اهو اماو
 نيمو داش ريمطو جملا ديكأت ذ لعلو نجلا ديكات :تيلد |
 ديك 3 نانؤملاو فوسو ثيساو ردو طرشلادكأتغاماو لصفلا |
 الكت اريكأت نسي اناد نلا هيكات ؤاملو نلو ككربشتلاةاو ءىلمتلا |

 د ديكاشلا توافد | ددرّتم و١ اركشم مب بط انجل هد اكؤ ذا اهب

 ىلا ذا نكذ اوسع ل سر نع مي اكح اخت ملوك هفحضو دامتا» |

 هِشاشلا ةرماؤو ةليلا ةيمسدو نآب نكاذ يولسرم كيلا أنا ىلعالا |

 ةلملا ةرمساو ["ذلالاو اناو يسم ١ نكأذ بولسرل كيس اند لانسر

 أمواتلشرشم اه مينااه اولا ثبحب اكثامل د. ةريمط انما كام ْ

 مم بطالجلاو اهب ىك ند لقد نو نكي اه منازبا وش ايم وهيل لان 1

 دقو نكتملا ةلزنم لزلبف هارت نت رلع يرج مرعل كسر يع
 تم جرا اهلماتول ةرهاظ لد ١ هع ن'ولاركسوهو ديكأشلا كرتي

 ةرنولا مب ملا خ اهوتيملثالذ دج كد يش جرزجج كي رلعو هراكد |
 مدا نيبطاخللا لي نشل نكن لاعاد ثيدبكأت تملا دكا جوشحنت | ||

 ادحاو ليكأت حبلا ت أش شو تولاركس سلي ننت تنل | |

 تانلرب نح ناك مرهاظ رت اد١ تناك امل مدل ارك لش ناكاناد |

 رتل د١ غر ظنل 'ىلع مل أش حركتمل اربع لزغم ههوبط ادلا لزنخ لكن دل
 لبس عوام بيرلا هبعفن هه بسرد احراق هريظنو هصضاولا
 الانىنن معلا تازغم لزن كل هموب اتيرمل ا هيف ب ارا رند عه قارنّسسام

 هم نع يل ضمن اكثشام لزذ ام مرهاظلا ةلدالا رم هلي زير ام لع ٍ

 ابوكد نا اداشرلل اهميبثت توما هيكأت ذر مارب ىرشخم نان اقف |

 ديلعبلارث اك ريلا هل هتاف هبقرت لفي داو ميني بضد تيرملا
 مي اغامج يسب ايشرلا و فأشالا نزلومملا اذهل تلم ثالث
 ثوصؤ زيزي ارثيول ننأي ل١ ثحبلا ةيامج ّىب لو نإخي ماك قحووسلا |

 جاتلا_ اكو طاحت لبتي واو عازن هذ ىكعول_عانلا ب عوطتمملا |

 ا عونا ءاتبب نيل الا ةيدرهم رع ادو ثيل أ حاكما
 - ىلعدرلاو نياانه ثعبلا ىركأت نع ئزعحساو كئلس .رعافلخ

 تاكأمل عتعلاقو ةنكحتمل يرو لب لق ملوك مطاوم ذر ركنم |
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 ض1 ااا ١-6

 (لوهذ هرك نإ مزال ١ تداع١نع_غتسا 'كار شط فطحلا ظ

 ١ | [طاشؤ حزاب عرتل ا اول تي انلا ل ىيبطاخت الوومميلا هش .

 1 ضخ ش ءابلا ميرتلا فاشكذ ىرشنمإلا كاقو ىرخا ةرمأ

 90 يربجلاب حولي امل مرق رعنلا بلاطلا ترشنتسملا أهم ىكئي لقد

 | ممهلغ وحرم ها!يرعتس د اجل ريزحلاب حوط مزلكلا لمه ثاموق
 . |اكعاو راصله ما بطانحلا د درتي نا ما هرم اّمم ارأصد بازل ١
 اهعااب ملزدازكو تيكاتسلاب تبوورطم م!ليمخ الوا ثلا نب مهلع
 [ ىلع ايما او أبر روهظو ىوتتل ان مجم امل مكيداوتت رس انما
 .|ثالاتخ ةعاسلا لاح صورا موعونش تفوشت ةرخام هلم ابكت
 ملرفانكو بوجولا ءيلعر مسيل هركأتملا» مظع يش ةعاس» تلزلذ
 . [مسغاعرببر) نيك مثا ىف ددرتو بطانهلا ريبخت هيف وشن: ء ىرب امو
 ا هر اذ ئسلا ابزمت اوم مرعو ابمّمعع تبت هِكز ةئيريرهد
 ٠ | ىنع بيطيزتلا اصل نك ند قو ؟ئىسل اد ةرام لرسم ١ن١ «لؤرب
 دايعللا بنعرت تاريكأتجدداب كا مهجرل 'باؤتل وهدا ميلع بات
 انوياسمو ةروكذملا ديكأتلا تاود'رلع مولكلا قبسر5 و قمل ذ
 . | مزللاو ثا تيقجا اذ١ 6) كم أخ نيعرالا عؤملا غابتمتاومد
 . [سيمركتلا تدافا انإ دال تاع ثدلات ة| جلا رصركت ةلزاع ناك
 رباومل مزرالا نا ىاسعلا ررقو انثدل تراص مزللا تاخد اذأذ سرد

 . |مس'زللال ةبضلل هيكل نزل لىخخ دو مسا ديكو ناو سبنحلا
 آ ناش لسنا ربك تل ننام قلي شما دبكأتملا دؤن كلل نكد سنا ل
 1| | امءايوعذ ميوبيس_لاقذ ثيثرم هريركت دلزنم ةدضاللد
 "| قراصو تيترم اب ترك كلن اكف !ييكْو ايا تحل «اببلا د ثلالا
 دهرا رزق قات اذ ىرشنغ ل١ هىبانو ههولاك نه أ هيب
 0 رمل هاذ ناجرل ا لاق أي جرخلا فوسل تمام اذن ناضالا

 ا( | ؟ادكلاق |جاو كتي ام قتجي نيكد كتم ش اذ هبكأتل هيف ماللا تسيل
 ْ هه أى ديكاتملا ة اداب مسرمداصلا) راسو ميلعمس!ىلس يتلا مولكل

 | تازلا ىفرحالا لوخ» اذ اشملا وللا تالين رلع بالا تلننف
 . |ليل! ةداعا ماقم م اةىنه برحلا مزلكذ هد ز نرحل ك جنبا لاق

 أ
| 
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 موسع

 | مضعزكس و باججالا ديكاتمل موللا نا اكفنا !ديكاتل سيو ام
 لا اذذ ئمملانلخيال هظاتس ١ هأنعهامو فرحا دكأشلا نع

" 

 9 امثمو ىجيال حم ىرملا ةدان ز) نم نوري عابطلا لها شرعت ١ نه
 زر ا -- سم جا يح يسم :

 10 ااتساع



 تربلانلعرئت اذا اصيطرشنلا تزود فراشلا عربظندل 5 هطاقس اد
 كو نزولا دماق اباه نجا اه ضواضيلع يشن بجد لاقو كلا صتقنب
 ىلع اهيداب نب مسن ىجيو اهنا صّقنب عوبطل اشتريت ورمل نشأ
 ةدابزو فورملا ةداننل'باب يشد زاصتنب اهرحيإه فلج: وعمأ

 اواو ناو ن ! أبنه دازمد نورا اما لقد اسد ليلك ل أضالا ا ٠
 ىاولاو_*]ندو اهوالو مدللاد َْى اهكدد ؤو «أطلاو «أملاد مايرلاد 0

 تاك ابني نك لاهل اماد * حورس تإودام عدو تمرّئتد | |
 .أو ميلغ جوحو عيبصاو أيبصرامملا ذ ناكنم لت نيكه يلع جرخو ْ

 تجرب ناليلل اب دازت ةلعرس نهانا ةداملا ئابرلا_ااقو ثيرساحا
 تقلا ف ميالصحضاإر ملا نذل ع الوتس اف حابصلا نع جزتلا |

 تبالوزهلا شيكا ص ف اهسالا ماو ةاهاذ تملك جزملامنو فوج ىذللا| ٠
 مضااوه ىف ة داب نل اد ابملع مكحلا ثبرسمملا مولك ذ مثود دازت الاس لع ١
 : انا [ينما اع | مب ممشاه شم انس نأف مارق 2لشم لزم | ٠
 "وسم ريكا اهراس مايا ةجراوه دى (نصلارئكاتلا : ظ
 موت مفر ليرد اذو تبومحا ميلك تكاللا يديم |تلكودلكو معاذ | ١
 فت”يمومجاو كلذ تد أخا مهلك نا ليغلارغد)و لوما ميغون اجلا .

 لا ابا نيكرمسم اوررعيس ل ماو موج لع معايتحا تدافا ْ

 آلا كب اجرحأ ةيضوخم رك دارمع ام) لوم طظئلا ار رك وهو لغذللا ١

 كاب لوتلارلع منكم نئامذ ناش صلا مز سحو دوس بييبارغأ |
 أف طا ههرسيل موف رك« رو اوجد لبق يعم سجم_زؤشلل اههلكأ ١
 وصح لاك اك اوعجرا يجعل ف مساوجلد مع ائبمب لومجرا ظئلتالا ٠

 ىعمسااذ ملمحلاو ئرملاو للا و مس الا قر ابو و هلظئلطاماو !ىمحرا ل ئ

 تنم اكل !لمثىنغ لعضلاو أقص نص اكد اكدو ردراوترمراوق 1 ظ

 ىنع ىمللاو امو دعونا تأ بريه تاو لضلامساو ماسلا ١
 أَم الظعو انازت قنكو ماذا منا مكرحلا اهلل ا> ةنجا وف 1

 لك سحالو رص رسحلا مم ذل مارس رسعلا مهن أذ ىنع ةلججلاو ملا ٌ |

 .قبإم كبروا اه < تيدا مزنه ىإدر داامووتح مثب ب أشلا دارت 1 ١

 سيما بكأت حوتلا انه نع اول ميس ولك امو يعيس دلك تسال
 أماو كنرو س١ بهذ١ هلجوزو 0 ١

 ىئاكه ةزخالإب رهو هلشم لصففملا »بيكا رزهو . يملي تع تركت نإ ٠
 .ةلئاذو تربل نلاراركت ىم_طوعوهو هررصمم لمنلا ديكأت أشئلاث | .
ْ 

 ظ
 أ 0

 دو



 مهن مخرل مناخ قب أسلا ديكو ملا فولاذ لمتمل !ذن اجلا مهن مهر
 ..|قعمت در م نمو عرتعم روممع نيا مب قع ١ نك ميل نمل ةناجلا
 "فوت متبتح ملكت فذ هاوع دز ةلزكمل رطب لع ةنل له ١
 ا تلا رهو لحشلا 2 ايلا مهن نسكؤملا تال |ىملكت ربوخ هدد» ملكد

 "رج ئازج ريس لاجل يشسو- !روه هايسل لرموع امل وسو
 ادا نان وغلا هيليوم اب نوط تو مبرسلد ارزنم
 1 ىلا بوكو ناو راه بوكم دال قس أيس هر ة[شم نااظاعاو هعاولا

 [د ..ارملا فصولاب تحلي نا عوملا انه ةلصالاو ادأش لاو رمال ىنعمب
 معص نا ضير و دايجباحارس نضيوحرسو !ريشمك ارك ذ »ورك ذاع
 | ييعمساوارخل لضم دصم لؤي د ,م انهن حبسا اومناىنع هرلا
 تملا هو تبترممصملاو هلا بعت ميلا لتسبت هن صل ع عب ان
 1 ش مسا تأنللا ذا أتاها قا اتاهضا» كش ١ لتقرنووصه

 "| |[ ضرإل حاوشمتالو ايحشجاارهوبوع ةرك ملا احلا سهير ء ثيع
 مقثاد مدا يلقال ميلف ةلوسرعس (ذلل غلا نلسراو تيب فسم
 نيرو مصرسلو ليج ريغ نيقتملا ةدجلل تزلذاو تنوطرعم
 نفل ييملارطش كارجو لول يلب ارابد' نوكتالرق ةيلؤمل ا دل
 .افرصم وحل اوهو الو يكرفح ابوك ال له يسجل ا نال اهكاطمستفالو
 | هلقاملأ ةريصم .ةوكرع هال ذاّمحةبوك انا نييلعمل ا فرولاتخال
 اضنلا نساحم_”رجوهو نوكأتملا نم ملي اوهر_رضركسلا معن ارلا عملا
 م41 مزاككإبقرقو سسجرشتل !اهنم كم اضل و طلغ ضر طمبل اذزاخ
 !|| || صصص (قالاررك هلجاا_هنلا بيسلا لع اتيت هتشرقو سرقت مركت
 | توومس مملحل نيعولا هرم هيف انقرصو ةبوتب انارملا 2نالذالاد
 | قنياملغ هيبتلا ةدابز ابعد هيكأتلا أاههسو اركذ مل ثيرججو ا
 ؛ | | وعتوزح اب نع رىذلا لاقو منهو لويس ام مولكلا قلت ليكيل رمل
 برك مءاذ عاتس ايلبرلا مويحلا ضاع مزه أيد دادشرل ال يبس مكره

 ديعالو» ىس أنت ىثنحو مواكلا لاط اذ١ أبدو لال الث لاهلد
 ملل له نب نال كايرادا مهو تسهل اي دكد هل ةيرطم اش اش
 تا رم .اهرج نم كير ةدا |وليصاد كلل ذ دعب نه وأن غ لأب
 ثم كدر نا اوريصو اورهاج اسك اهرب نع اىرجاه تن نلل كلدد

 ١ يضعاعه 'اجامد هللا هما نع عم اتكمهءاجاملو أهدج
 ما | 6[ ةلذ اولعنب مل اج أى لوحي نا هومحيو ود أج دوج تب نبل ٌتيسحيال

 قا



 ربل اماه ابهند مابرتلا دسم اوابكهرشهرحا تيادافا]
 -بعكماام يملا باعصدو ةعراتلااه ةعرأّملا "رهاجلا اه بو املاوكأ

 أهشذاف هلبق مولا ماضارحل عونه بتل ناذ تييمثا| |
 ىه تمل واقتم اعزب نع رس واق للا اراركتب درك ق لا |

 مناؤ هسلرب الاصاراضح هنع_صتشو هيلظريزبو ءمقراشيو هعمابجب

 ديكأت لل انفع اداكاناو دعانص هركأتر بحر مركدا دوك لو اطيا
 لصفي الريككتسلا ناق نيدركملا ثيب لصتلا هيف قو ام هثمهو ىئعم
 !متاو نول تمل مرش ظننملو هللا !ىت اونع ئه ثيبو هدب

 تيرا تىيلاعلا اش لغ ءلانءطصاو كربطو ك ائطص١ هكا ت١ هدن) | |

 ةمرمزلا تايال هنممو ياتصلالظفلا١ هيكاسلا 0س نكتلا بابن م
 ًاينابمركملا ةبوكم ناد_ةلعتمملا درت ناكأم هيمو لوطلل سرك اذ

 رم هلوتك لي درعا ادري مشعل !انهو لوط لكانت اتلشل

 .23 عابصملا حابسم اذ ةاكشك نالخ ضدالا تام ان
 هلو مهزمو تدار درا لاب درمل سيمت دو بكوك امج اك ةجاحزلا

 ةرونيش وشو افين تركت ناو أه اخ 0 اهتر ؛ال :ىابن_رلاح
 ميجلا ناكول و ولج تداز هي نلو اهل ا ىلعم ةرحاولكذ
 رااق اهيله ابزيال ىيكاشملا نإ) تدان ع دازمالل ىحاو ئشرللا امياع
 ةلينلاركذ ةرهس سيل |نبطمج ناكاداو هريغو مالاسلا ليج زربا
 بيجاف نآف ابلعملك هلق ذ ةمكا لك سرقو *« مهرب كيلا
 نيؤملا رحإراو نورس اراد ل١ موصل ارا دامي )تملا اهخسحا تسىجسان|

9 

 لولا ان. ةصخرك مشو ,نلتخم اصصقركذ لاشراال تالاسرملا|
 هلو نكو ةضملا ندر بنركىلل لبد ددصق لك لعل من امذ

 عبر ناو تين ئ م مهذبكا ناكاهو /ي ال الذ وادا ارمشسلا عروس نأ
 ةداّسال اذ ةصق بمع مرهلك تهم دا تررك معيحرلا زب نعل او
 حسريلع تلمس اهو أهبابةروكزملا ىلا معلا كلل نب ةرحاد لك ذا
 ارو ةصاخمجوق را نيزم ئم مهزبكا هداكامو هلويدد ىبملاد تايال
 ار مجرل ازي نحل وصول. ١ !ؤمها هلمزوي ره ]دارا اذا هموم اناك
 وسو لوا نكو نمل نزل ةمجرلاو مم صو ملاح لع ةزصلا نال[

 ةرملررك ىردنعزلا لاق سكره نس ليف رك نمل اما ملا انرسبن تصل تل( |

 مت اراركك انوكم ول قو هتلشم١ ذر مرش اكاراركت دكت انوكب ذأ



 . داء ابو تلت سواكن دو أبر يبتو اظاتيا أهنم أب لك عاصس نع
 | عيفالرسو رعت لاق ةلفنعلاد سورسلا مهلج دارك بهم ناو مب صتخب
 . | ظاندارهلب ب انطاب كلذ سيلذ هلش ام لكب دارملا طاكأ ذا تلكااذ
 ٠ (ظفلاابوس عربملا اثلقاذا بملك حالا ديراامريع م سرارلك
 اا هاظو هيلي امذ أضن توكيلررك كدو لحالب نيرا أم من درا لحاو لذ
 / درب الو تلا نكرمالو بتنك هياتن مزلي # تلق نأك نعد
 | مياتوهىزملا هيكأجلاو كا ذددال مثول رع جسدا هزيل ثيكاتمل ادا

 | رعي ىربما عمي لق هثلاإ_ سلا ةدرحتح تاماتم غر جارك ذ اه ١
  |قامو تائبسا غام هسو اك هموت 2غنيرج ني) مركذام تل جرح
  [ة!ماؤام هسو اب ح أع هسا ناكو متلو ىلا أثيصو ولو ىنعرالا
 مسد ملؤقررركت محو اهم ناخلاك الاركو ساب نيكو صرام ةامو

 | نسكذ نيتبال عرحا ل متعربجلا ثا كل ذو ضرام) خاتو ةناومس اظرأم
 ه ايا مثراب ظنح وزال ذو نع هكر اب ئطو هكر اب ىلا متجاح
 ار رجا غرس ناكو ليقرلفا عل داذلا5 هريب دس و مب هلجبعد

 / | همم رفصوب جادا حلصيام ىلواا مي*) نسل لبق هاركو هساب_زوكو
 مدل نولي اضجرمل مم ناو اند لاو ىثيذ اديب ىتمل او ظزحلا
 | بغعالا_لاق باتك) سوهامو باتكلا نم هريس باركلاد
 تزل لدم اضن هلق ةيموكزملا مدي اب هوبتلام لوا ب اتكدا
 | سج ثااشماو ةرربوملا ف أشلا باركتدو مدي اب باتكلا توتي
 ةلثبا رهو همولكو هللا تكرم ىلع موه ام ى) الك هما تك
 ليعار) بوراك اما اي لق ايد هلو هنهرييلو اراركت نظيبام
 أ دلو لّطتسملا غوا تور هتام ىبعاال ناذ اهرزجارملا بود بش أم
 ١ | لاجلؤ ىاهباعان الق لبقت ملا ؤ دبعاام لاهل غرد اجو داع من١
 ٍْ 3 ىادبعا اه ستملا غرو) ثودباع ٌيئاالو ىضاملاذ ٌتدبعام
 وللا ةطمزال ذ متم اكل متدأبع فذ دصتملا نا لصاحلاف لاخلا
 | ذاذ لاق مح كاره اهوركذاو مارح رسشملا رنع هس اوركذ اذ ١نكو
 ثاسا ارك ذات ك5 ُء ريك« ايا مكرك نك هساورك ذاق ماكس اله مييضت

 تايد ارثعر اك ذا عرج ره نصح اد لكن دارمل !اناخ تا دورود مأتا

 أ © ىركذاو هلؤقو حْوشب فوفولا دشلع ةزئل دزه ذيرك نا لوالا
 أ فاوط مدار ادإلقجخد اشلاثو اضاخ عيركت لا ةراشا كاره ا
 | طاش شك اشلإركزيرو .ميضخاذاذ هلوتد هببقمت ليلرب ةضاخالا



 بيلاساو ةريرك جوخ ذ حاولا رمرلكلا زارت ا _ؤ نا ا ههنمو * تين حال ش

 حر لان هلهو قيرشسا مايا رش رحال ركل ١5 ةرّمعلا ةرججرمللا

 ملوقو ساشوجد مب لش !لن مزاح ثاخنم١ اولاك «لوف غ بارضام)
 هنممو توم أهم يلب انهم كش ن مهل ةرحاظ ذ مغ كل رس دا لب

 أتجطورملاب اعاتنم رمق تلا رلعو همرق مسجلا لع ىهرمتسو لوف
 ن نكذ نيعرملا لع اّوح فورملاد حاتم ت اًملطملاو لاق م نيجلالع

 سيسملاةرطرتلا لش ٌمّولطل ١5 مطول ميال ناذ مهلطمزكيبل فاثل]

 فضح لات تان املا نمل 3 برجول ا: سمس ال ىلوام نال بقو مصاخ
 هجحا هل انلا تلؤنث داث تندم ناو تنسحا تنس نا ةءادصلا

 سصمل د مم ىوتمس امورلسكل (ءالريزكت نيذ:رهز سرحاربا

 ا و «ايحال ىوتس امو رورملا الد لظل االو نوم ذلو ت ارلظلا الو

 مابحرض ب اًنان نقىتملاب ةرسملا ل ١ ةربتف أشمل الشم برط ئزركو
 اعز درا ز) لوالا نم غلب ناشلاو ىرشخم نلا__ ١5 ىبصلابادعاب

 تلوجر رتب يضورخا ل ادلو ل5 معا طغذد سالا عاشو ةريخلا طر
 [”داصتعك سضتل اريرلت كلإ خ رهو © طلغ امارإلا ادوهالا ند !نهؤخ
 ةلد اه_وتوه سا ركذ مهجن ل5 ايبنالا مرضربعو حول ىو ومو
 20 ,ماوتلا ل يرعلا باتو 6 انكءرف أملصوم تربرششو

 فلج وو ,ب)زيعس ذر ىتممصفو مي! ثيءشعو سحور حودة صن
 سك ذو ىوضتل اراركت نشات ذ صشتمل ا ناهس اب انك عاج ريوبسلا١
 دسركنب لى داب ز منوم لكو نا أهل كاوذ صصتلاريركت ذ
 ًابنمو «؟ اطلملا ةداع عرهد ا مونت ةرلك ل امءاوا هزق ىزلا

 سنجاب م هاجهارللا دوي مث ثارملا نحصل مست ناك لجيلا انا
 5 000 مهر حرو لصرعب لن ام بوكت نورحا كج
 صصقلرب اسانكو تيل ىلا وسع مصد هرموق ىلا ىتوه صفق تجثول
 لركأت ةدانزوم وهل ةدافا هش ابوكلد أم يف يملا كارتشاا هسا دارأف

 . ان طعون عاورالاا أمد هةحأصملا مح زون الاه هنلتخم
 اهم اكورم نود صصتلا ترركاز لف ماوك» لت رعاهذو
 وا م لدم نأ ام نعمومل رغد امارتملا انه كش ١ اكعد رن
 انوؤجاع مي اب امزلعا مضاوم ذ صل رك د رك اداب مهزجت 2سألا

 ملاابههو اهريع ةرايع ابو ١ئاج مظن واب .لشم نأسالاغ
 عم ىف هصملا تركذ ىلذ هلثم رم ةروسم اّن' اذ لاق مهارخ امل



 اهكزناف هلشم مم عروس منا انت ١ هرملا لاتمل ابع_ؤنكا
 ةصنملان'أبتمو مجولكارع م اضدوروشلا از ذ ماهس

 ا تامقتففو ةد ار ز مضوم لك د ابظ املا غد اك تددرك امل عدحاول ١

  |د افاق ىرخاد بولس ريع بولسارلع تنت ١و سح أنو مك شعت و

 همي |بتمروصف صءاولا_زمملا جارخلا ذل برجل رمال رورظ كيذ

 ..|لكسلا بح هيل ت لبجامل أب ع امس ىلا_سوننللا بجو ظنلا ذ
 ! تاارعلا :صاخر ابظو اهاهذازوستساو ةدرعملا ءايشالذ

 معا تهنعلمالو للا طة هذ تالذرب كت عم لصوت ل ثيح
 |ىسرلات مرعد ةىملااهإ< سرق و تيقولذملا مولك كل ند نيرانف
 | تم اهربع تود نجحاو مضوح د ارحاو امان ابووسو فلسون ئصق

 | لاحو مم قولا بيبشش أسهذ انا اهرحلا ووجوب بيجاو صصتملا
 ١ [ىملاهربركت مرع تسانفال اجسانلا عد اباونستخا ةوشو ةاوا

 . |وملا ثدحاردة بح احلا عتلقد شرس او اضعال ند أ يح
 . |[لاح جزملا ل وصحي تصرخ اهيا ابن اث ثسوي ةروس أسنلا ىلع
 . | سلبا ةرشمكل ادول اى امل ام ناذ صصتل :رم أهرع ف ولم عرشملا

 | كاودلا تّينلا كاذب تّصتخ الخ مجرتعو ملاصو دوهو حم ىضد

 ٍ لصق قاسو أيِننالارعصخ ههاررك اهنل_خن اريغس ل١
 | ما ىلزاق ملسو ,يلع سلس عونا ناك بره ازجغ ل ةراشم الحاد

 [ىصفارن اسؤ تلضام فسود صف غاواض إةروشف ؛ا مل نس تاك
 بلطربسب فسوي ةروس ناوهو غناد باوجؤ فربظو آت
 | ةطوسمتازاف هكءدتسح و ملأحلا هاور أك مهِلغ رمي نا ةبادعصلا
 هال ورت و ةركملا ب أميتسإ :رمرصصتلا دوصتم مب ]صحت ةماث
 ثنا مب باجي ام_كرفاوهو نماخ ب اوجو اهقرطت ةطاحالاو اهل
 ' |!ىب نرد ] راها جد أخ) ادب دوصتملا دد) ترررك اهنا ايزمالا صصق
 ىلصوسرلل رانكلا ب : هت لقبا نادرلا مضاد محاحجلاو مهلسر

 ملا جانعلا ولج ةمذنم مصقرف تازذ ارب نك لذ ليسو ,ملع مها
 :ريلوامل ةنس تضمرذف تاب داش ل (5 ازحلو يب نكملارلع

 ١ |اهتعرصتي م فسوب صو نو اصملش رم انكرها ماورم ل
  |باصا ةصقربركت مرع :ليحنع باوجلا ل صحأضيا !لامربو كلذ
 /نلا [صق ةسضنملا مه_ىسوم ءصخ و نينرّقلا ثذ [صخذ نما

 ناذ.



 اجا نيدوهىزنلا مولاسالا لج رم «ارجب مخاد خوههلاب ضيرشملاوأ |

 | نيهللاو نكد وع ماها ضرل ليكاتملا سماذملا مجتاتاطيشللا رمأ

 هنملا ذ فنا ذاذ ءلوقو لكة بونت ةارق ىلع نينشا نيجدز لكس انف

 كيش جوك ة رك لق يشل! زفادا مقا 3 تا لاق ايلف 59 تأفصلا نم كا +رثعو» نيتحلاصو١ نير كو١ ةديتربعصاتناكأ

 نيترم سبع ةدالوو_وحي ت دالذ صح تحد لكم لق فتتلكذاف
 - 0 ب مك -

 ميكتفو صورك روس 2 لوا تلق ترث دام]يبش نعتسلو

 لاصأ الرمل و اوه نيخ اداري ىر اصل د دوبملل اب اطخ تلات ١

 ”«ايسوا جزنو فصلا سم انل) عونا ةله ابملاو جالك ذ اجب
 مضوملافاشلا ملهؤم ةيقررسر تونك ةركملا 3 صيرصخلا ا شرحا
 دثلاو عرملا كلا ثل! ىتالا املا هلوسرورتك دايما ةدابزىا ةؤعلاذ

 هيمو نوصلملا ىرأملا -ول أنملا هساىه فتسلارعود كلام ميلا رجلا

 اسال نرش أ طخاو حرملل فصولا ان |وطسا نيذنلا ثوم مكس
 مايزمتسأةونع مزن منارلا ىرشخزلا ل 5 أهنعلزحمب ماو ممل

 اج( عىفبلا رك م مغص مرعب نيش اذ هضشحلا نيحلا ناف تينشا
 ال ]مث ئيلظا اجو وهنا نيحلا ذانع ل عملا نا ةدئاخالو

 يونلا ابرد و قلطت ةدحولا نولو ثلل ةرعوا تيبنجاع اهنوك سرح

 . |دايرو قلاطتو ىحاو شب لطملا إو طم ام رسم ميلعم» 1
 موطن نبححلا اهننعنال لبةولف اهد ابتعا ةيشتل اذ عرملا زن

 | دررغ دحاو عفن اذخي د زاجاداو همحلا نيش جد أننا تعئج ذا
 تارساغ هلشمو لحااو هل اوه امنا هلق ٌءاحولان نك ازحلو ةمحلا

 د3 ةغيصلا مرهادال نغم ا درت مهد ضرل سكات ىم ةدحاو ةزقن

 ثيضن ةزشتلا دبطم تن اك ظل ناخ تيتا أتن اك ناك ملوق كلذ

 ىن أنلاوشنخالا نو ذر غب اجاروو هيلع ةدأي دن ل تيتشاب|
 ناخلاَس ادازوج داك ند ةوصلا هرغا درى نمل درحلا داق من أب

 شااناكت اخ دارا بقو ىشش لريمط م وصل قدكإذ هد طمخ

 اثوكب ل ناف عريطخ و :[نمتكك مئه امعو ممع_:ودالد نبض ارعاضد |
 * نيقلطملا اع يبا لع نكد اعررجلا نا هذ نسحالاد نبيلخل

 | تيلرموهد ناعلاةروس ذ د اشلاو ةكملهالاب اطختل ارنا

 | تيم اعلا برس ريملا مجيحنلا رمل اهردارح م. ىنع اكن هسا تأ شصرئمو

  |تمجو اهوصتخال هما ةرهد اورق ناو ليلس كلا لعل دسم



 ب يب ا يو ير ب و 17 ا هسا يروسم سما

| 
| 
ْ 

 | يعل عاناع_ولط لوما تال متمسلاب براس هيظنو وسفن

 ١ ١المنا حدملارطرحم 3 تداغص تركذ اذ 'روسر ١ تحب ئحالأذ مزيلاو | |

 | "تنام نسنل نجلا زج نعلا هسا طارصرلا مولع تملا لب زال طارص

  2 « 0اازواحا ٠
 ْ 006 هرحا زج سطد ساطالو هلق مر لا تافصل!:رهو

 هيحانحم ءاوقو مرتع ملغ انام لاطد نيف ميعيخح أطلب دارا نا
 | م اسالادو علا ةدّس لع انام و لطي مال هداريطلا مَةيتحسكاتن

 ١ | ىف ىلا بولت رش _.ركتو انكو موس و ةبرل ويد ليلا ب ةفأسمل١
 71 ُ انا نيعلا تقلطا اك نيعلار لع اناهم_واطد نق بلّثلا دالرو هصلا ْ

  |ةءاقكركت ع ءاطع ذل مثيع' تناكني الا همة شبت: رلع
 | مكتمإب ملكتم شجي لا ال دصاتملا بج ونانال ةماعلا ؤصلا

 ؟5وايجنالوسر ناكر ليحمس١ ذات راف ازهر لكشاو ميصخ
 ١ | م2 لعملا عزت غمرت رق و متون لاحؤ الاسم و١ ةفص »)لاح مناد

 1 ,نياضلوب ةوصلا تمكو 11١ تاع !زهه مع اةلشم اريح املا و

 ٠ , ا لوالاشريلا ذاضملا عود فاضل. ا رلعاهؤدرج از اج د دعاملو ١

 , | اذا 8دياخ دامس ترعب ميس دأدلإ نمو 3 أبط تاومس ميس
 ١ | ىنع نطملا تأفصإ' زوحهرع أتت نا عيسحالاق لحباول تروم تركت
 , | تولاجإك مطت الووتم كوسم و نوط أل ١و سه الطلاو لحالاد لوالاوه

 ١١ | «ةنلكذدجلتع متادتحرييفل عانم ميغ اشم اه ثيرم
 |6 ًاهجارج» نعمل ١ مزلاو حرملا مأتم ىف تونملا مطق هر كم اخ

 | | باءامذ تلو ذاذ بانطال ىغست ماملا ادال به ارعا طن ئل اخت
 |١ دلعو ننزتسو عوشس زلات خلا نع جاسملا نال لكا دوصتمل ناك
 ١ |الزند + بوحؤي هوس ئملاو حرملا ل هلام ادحاو اجزم بوكت داتنالا
 ٠ [نكاد نركزلا نون نملاو ةزلاصلانيمئللاو تاق رمل لن ؛أمو كليم
 تبرهوملاو هلقملا هدأت صد هرهرملا١

 ١ . 9١و نهاعا ذا مناع

 ” |متهاؤرلاثمو هبصخو بر مهرب نييملاحل١ تدر هدد يملا ١ذاش رقد
 10 جراضيالا يدصتملاو لدبلا سداسلا عملا بطعلا يل |حرتل ماو

 | تلقدطل كنا مغازدل وإما اها هيكاتملاو نأيبلا مترشاذو ماها دعب
 ٠ | هيكاتمل امادر عال خالا نو نإ ديجرت كلو تنين, كاخسا ايون تدار
 1| ل دام ع مورو 6يتلج سرت كف لهاسلاىرركت ةيب_لع الذ
 |١ نعل لد ير مدت انوا لكك ١ل ند تن معد اطملاب اها لواما هيلع
 |١ رعتتسللاطلصلا انره1لوال لاش لامتثباملس غل م١ نتلالابو ١

 د



 < ١ حت ._ رؤس ١ 7 خبعا تش يما د و 00

 امضهحلو ايظف انيزلف اونمطامو هم ليس خ مءاصااملازضد افا
 ليلخلا كاك اتمام اجعأهذ ىزندل_وشخي الو اكردئاختالا

 6 0 5 6ع 5 1 #١

 ماما يرجح د. كيبيسجو١ عومملا و. ىعم الع تا واني ١ ةيعيش و جرشبت |

 لنيل ىرجد زاجم هزت مري ال ماط.مر انيد هتلالد هيبتا

 قطقمارملا تربل اذرمارملا تيبلا ةروككلا هد! ل مج مهو تو |
 د ٠

 تيبلا جس |نلالعههو فاثد'لاشمو هنطاخ ب ذاك ةيصان
 لاطد صس مه س انا هردد مق دداولو دايس هيلا اطلس دره
 (م* ارحلارسلا نع ل نل اسم عركذا ن١ ث اطيشمل ١83 هش اش امو كلانا
 (”قيه» جلاب ردكم رمل انلعجل دأتللا دوخه باعبم »لت هيض لاتنت
 تلالزعلا ذ.الاشمرل تادحو سو ضعبل ل رد ليكا ل ند مهطجل دارو

 تدرع نا نف هدرعت اح ءايشس برلطتولو نجلا بولخبو هلؤوهو
 ةجد) ةريثكت انحاهجارمرغت ا” اذو ضحرهىلا ةللا سل نبا
 لامدلام مكر هب ىصتيد ل ند لكرسلاو نيس !نب) لأ عاحاو

 هلق ىو ديككسملا مب دارج اهل دبلل :رهزب هزم ل بملا طرحت ىذا

 تل هدا طارص هقتس طارصرلا ىرممل 2 هلقرك هعانض

 يه مويس ط لرصلا د2١ نجا تلاشي مل هأشلا طارصل ركزي لول ا |
 فى! هيك تلا متبجزجرملا اه كورلا عوم مت ارلع موبي رشدرو هدب
 هيانأسوو لاك سنا هسال ميجربا لاك ناو مالاسلا سبع ربا رايد ]حيو

 ةدارا تايبلل سب اذ نجل ل ع_رلطب ماب درو هريش سبلت ال بالا انال
 ح اضم ةفصل اوهد تأيبلا تطع ماسلا عوبلا مةيْتح بدال
 اجاناهراخ عرش مسا, حاضب م رله) ىرل مضورت» ذ اههقرانب نك
 يبو هنيب هداسيكزبا قزدو ابوبتم لذ لصاح مح لع ل دل تحنصو
 نئطعو هاهل نرملا معو ة ,ررذ كلذ اكو دوصتممل اره ل هلا دأب ل دبل
 2اكلا جرت و لل اهّرب١ ١ |ةو دوصقتم امهم لك ريلع ئطعاهو انأ بلا
 - | هليكت ند ةراهد رعوتتم) ريت و ثخل ١و هرب يرحب ادأ بلا ثطع

 نرجو حارطالا_عؤسرع من١ ف مر أذيو لالاقتس ولو متيحالاص -ءاشأ
 جل 'وايرقو وتب تكرابح ةربثم رد ميغرب ماسه تانيب ثايز هيه

 هسا الاد زح ن_د ىكشم ١ املا ته جو أضيا هيل اتملا هر تملا درا هي لا حاج ولا حرم

 الد_قسال اجاهسو عرش مهاوجيو مهرس نحاو_وعمم تعالو ججوعلا
 الو بضد اهيجانسمي ال |ناربكد أنت داس اعطال *:لرنو ءاعد الا دنا
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 ثالاه نبا ىاروه اكو اولاد صتخيال زن ىلع ءانم ىش بلا جن لد |
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 1 ىف غونلا انه دوجم دربملإ :او بِي بِض أخ بول اهذ أتسمب

 ١ | لقرملخلا مضحب لاكو نيينعملا فرل تجار لعوبس امّلواو ننارتلا
 1 م دارئل !رثع نحوت ) ىخم )صخب نيو داسملا عومم نا نومخت ناازوه

 | دايز ديت فورملا ةريكت شاكا ذاو ارنان وعم ثدحي بيكزملا اناذ
 1 ماعلا صان! ضطع مس تلا جوملا ظانملا» ةرك تانك ىنمملا
 اال نت ماعلا شجره ريل هناك يح مهف رلع هيبنلملا متم اخو
 ١" ا ةنثسع نايجوباىكحو . تازالا ةريانتللا تلزم ثصولا سس انشلل
 : اع اك ديرملان مص فطمل نيه انا لود داك مارب ل٠ نر ذمج حرا

 . | واصل طعاراتخاح هتاثها نرعو واظن ركل ان دزو اد تاجا تع جرج
 . (لاكيم :لدرعجد هلسرو كك دلاهو هس !ىرع اداكامىطنسولا ةدلصلاو
 , | رك ا رع نومي و ةورملا» اههرعاي و نيج للا اجوعوب ةم١ ذم نكت د
 6 1 لج رد أمضاقا ناذ ةدلصلا اوه اواو ب انكداد انوكسمين ب ازد

 | صخو تيدا داع اهني وكد اهتبتترملاد اههظ اركان تصخو بانك
 | دللي اكيم ريلا ضو رتتوارع_ووع د خوههلا ىلع ١ ترك نإ ادلب صج

  كزلاجولا كلج لبريج نا اك داسحالا ةايحوه زل ١_قزرلا ثا
 اناكال لم ايمو لدربجادإ !بقو جامرالاو بولتلا ةأرحوه

 | لشرب ال ريمزم ثد اورور تكتم ول ؛ظني_ذ داخيو ل تت الاجل عرعمد
 | وسل مجاخو كيذ رهو بياجعلا غل ابركلا هاكح دش مص ذم

 | كلا جدال اكوا أب زنكمس ىلع ىرتخا ماظل مو همن لظدو ١

 ة داير لعا مبشر كلاب آش ادد١ذ فوطمل صحم هلت امذو هيف
 انسياب ءذ ناكام أثح ماعلا دى انملأد دارملا 35 همت

 ١ | ىلع ماسلا تطمرش اعلا عونلا لوصامل هر هيلع حاطصمل ١ 1) ف اثم
 ' ١ | ىهو ةّيضاد هيف ةلث انلاو اطخاف هاجد مهطجركناو_صأذملا
 | ةواصناهتلثم»رجو هاشم اماه ارك ننام لوالا هزهاو ميمتسلا
  ناّملاو "قاشملا نم احبس غلا ثييت» ماوه ةدابعلا كاشلاو لكشد
 71 |فنيل لو انم نهب لخد ىلا _عرل اولو كرم ١ بجد مهطنعل ١
 ٠.310 يملا حاصو ليريجو هولوموهده١ اناف تامل اد
 | هلف جر مالإرب نب صو ىرشلحم نلمس مجو ناك لذ دج
 ( لهالاك م أمجاد حاضر شع ع داخن عونلا مقزيري نال
 أها تدكاذو نطق كلن اذ مطحن مك مهب انا تدااذا نأيبلا

 : مد قر . "ثِ؟



 ةناحس دا

 ... صو

 يلو ا خأضيا,او مأهبالا نيتئل خم ثياروص 2 ىدملا ميد
 قاشلملانسزع١,ن ا: بلطل رسب معوشول ارث ١ن أن كمت ضنا خ عملا
 دفونش اهدجو م لع اذ! ناك مب للعلا ل لكتلوا تقلب
 يسد رم ءا)إصح اذأق تملاتو هوجو أنه مب للملا سشعنملا

 ةرحداو ارض د +هوجو عي نم هل: هش 2١ نل تنداك هوخيل)
 ىشس جوش بلط هيي حراس نأذ كردصمل حرشسا بر هتلشما ردو
 رم أملا و ىرعا ىلرسدو كال كو مايو راسم دلع ىريصو لأ

 كمل جرش ملا نيكو لذ ارشملا يات هدد عملا لاس دلل ىركأتملا ىنمتَشي
 انلو منتو نأ تمارعأ م ال نو ته ئطتشي ماسلا ١نأك كررص
 ليصتتلا هش .ريوهصم عولطماتم :ةلوجرب اد نبارهالا كال ذ ميلا أك يضقد
 : أمه ءهاهقرلا اريس ثبع اك هرد' نع روب نمل مراع ةداوتع ل اجامل نعت

 كالت متمحر اذا ةعيسو حا غن مأيا دولا 1ك ةبكغاو مرح جرا

 ىنعجب تعيس بى اولا هنا ىضوت مشرل ةرشسعلاىك ذ مرغا ةلد اك رع
 تيدود لي_زمرا» 0 انوكتشوا
 اهات اهفرمدقو أهي كرابد أهشزحاص_وسانم اسهخ جد داق مث
 هجارا تكسلو ال وا ثربروك نملا فويل ابتلجو نأذ مأيا ةجيرا ف

 فيردنزلاريلار أش وذل اوه ميال طر. ”ىجحم ىسحل انهو اهربغأ ٠
 لايم نائل ارارسا ؤ نى اككتهزل ١ مب مزحو رؤلاسلا سعنبا هنجمتن و
 تأقيف ةكرش اهأتمعاو ةابا نيث دش سون أثرعاوو هرظنو لاك

 ال وهرب نع ةردشعلا تلال وكت هدد ل ايتح) فار هاذ ةليإ_ جرا مد
 <لدرويلرشما خالو) سن ةلاثب لشولا ناك و ركسع نبا_لاق

 نهذا ارض اجوارلا مجم أبه اتم هذ نوي و قاعاوملا اضتنا بر
 ترعشتس ا تاصف ايلذ و أسند تن اكرلو١ ننيجنر اأن دعدول مثالا
 ةابركلا_ لاق مهدّصَتَب ل مزعتا لب كردبتم مالا برق ىشنلا|

 دشن رم دأب اوج ةبىجا طين اع ةزماك ةرشع نات مارق غسان | ٠
 . حملا اءاباوجو يللا حاب ارجو نمل ١اههاباوجو هئيذلا *رمبارجد |

 قاشلا عوملا لي ننتدارارس» جر انيس قو باسهل: م نانارجو | ٠
 فيض انخو سبل لكلا ذو انوكب اداوهو نايباله'لاقنيشنلا|

 هسه اعولاه_ؤلخ ناشد ال نا هتلدح» رهو مرسل هام اع 20

 [ولهلريستمت مرا ىلا هسم اذا ملوش اعونسر بلا ةسحاذاو:أعوزجرشلا

 | بكا مالو تنس خان ىزملا موتعلا عرعو هيلاملاوج» لاق |
١ 



 ظ

 ظ

 / | ةيعاد و وم ادله لدم ابرعاي رساغنا تائامال اوداض نا[ '

 |٠ ترجو مويملا شت خان هلوق ىسملا «امسالا جرس هن ىتمرمسللا 1
 اراد موسلل سيسبم مرعب أمو نوحي نيذ نوع نب بازملا ءوس

 ايهشت همام تل ميالا بارت_:صءئلخ مدا شك هنا دنع وسع

 رءام ةدوملاب مهل ١ توكلت < ايلو ارككو دعو ىو عاقل لشملل
 ميالا داري مو ىإم مل نرمصلا ءايلوا مهذ أذعا/سسنت عرجارملا

 ظ 0# (5

 / ميك نازتلا ؤوهد ءاسمملل نيت عطاملا بلي لل ظرتلا بكتب رهن
 اوداهلش امل ئقرلا ىسح مل اريست ةلدملا شاك تو حنس »ل5

 ا ”ثازج ارضجن يرجي ر اجو ه1 ا لى
 أ افيلاتاهنو تارو ىمضملا مصومرهاظلا عضورشع.هرلاشلا عونلا

 3 او نيرعملا ةدادز تهتم نداف هلو مي اصلا نيب , ل ١ درعم

 | هانمتم حلاو درمدل اوهي] ص الاد قرمدلا هنا نحل هناوه ]كوك
 ' اياثمرل ساند سك زكذو نس انملاربع )طق نإ هننا هدا لزن نحلادو

 ١ | ”ةسا دنع ر موه نواؤمد باّتكإل :رتوهاخو باكل زود هوبستعل
 ١ هساتسا لصد هدنا مث ' دوغ مهظعتلا لصق اهذمو هدد نع وه
 ش ناركو ميلا ضد ا بزح نال ١ هسا تزح كيلوا ,ملع_مورع

 ًاهنو كدذريح يذ عقلا سابلو ادوبمم هاكرديلا ثارق ثارت
 0 3 امدح مندل ناطشلا بزحءارلواوزكرقشلاد دع اهنيق نيرصم

 0 | هي ثحربملاالان:أهنم ناطيشلا ن» ميس غلخي تاطيغل' تا
 | لاكول ثلملا ند ثالملا ثالام سيلا لونع كوالا نيع من نيمطلا

 ؟ىسللل :رظرساب بونظي ب ادنلل باهل اق لواط مما مهوألا هين
 ثاعيمضلا ند ضورل رك اد مهلعل اقول مدل ئسلا ا يمل
 مجدا ءأهو ىحأ جريس» م هرخا ءاعول م مهيعو أب انك! انش هسارلا

 بطون ابهر اكىيصنت 0 مهوتي داك مزود مل
 نننلاهابب ترو نإ) ىذه ره ةرش ابملا قامل ال نكسسيلو اهجورخ
 ىمدلك رث اعو مجلتي لو اراه تره اظل لخئل ديعأت هسبالا
 أ اك 6 هجرس ارمهص هللا هد املا لن ا ضسوت ىلا سمصلا جوع

 | ىىنقسملا مسالركنم مهاسل (ريمهع لع عورل لاخداو اب املا تيب
 11 درودا نا مهو |( د علو أذ تيلهؤوملاريها فيلما ومن 6 كلل

 لك مما بحي مها بهات ل كوتش تمزعاذ أف أههمد رجاملا

 1 1 0 أكاد عي قلل هس“ نس فيكاترب 6 حش
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 ءوبتل_ضرالا اني واو هللهو رك ند ة٠نإ سم ايمو طن ترم | ٠

 نبل نان روؤصملارج) ميظال اذا ةالاصلا اوهاكاو بانك '

 برب دوعا لك مهو سانيلل ةاعزرم اسهنحو طرشلا حف خا دال ْ

 هيت مياصلانباو)ث هو نيدلانع جفا ذ مروس١سألا| |

 هذ سوا مدا خخ أ لابو ىشجللا لوا لا اولا 1

 أمم بولي هنا عبرا لهل ل ةركسلا مي علا معص امطتس :ءزحنالا 1

 تارا ماو ؤفساءرجو عرب ها ذا نمو ةأضيلاوطاق انيس |.

 فاله_راحلا إب ارد ف با اىرظن اهر طرا غاوريس لك يسد رس طع
 ثق دع [نتلخ ان) لروكذم «اش رك لاه اج رجس[

 دض ا هنو ةلجلا ىلا ضرالارك ذ نع لع! نو اههجلتب لد ”نجلا رم
 افلا ا ل ا فضصرلا طاره اظلأب لصبل)
 « وجا نه نركيتسل ىو هسأن أو اىمهاذ لحن ىل هدا لوسر اذ هلق غبي ىو

 «لعابتالو بناجر بجو عذلاد'لسي اهركذ رولا تافسلا

 فض ول مير) علا نكمي كر يمدد اب ف اولد تأطصلا عرب فصو سوه
 ليقع ذالرنع الق اوكلغ ديزل ل هبدوع ملا ,يلعلع هيبنتلاأههسو

 لقي ل تعرق اكل قلع هنا ناذ !نجد اوللظ هس نا: لع ان ن اذ
 0 ه)داع أمن) هللا ناو ضاكونو ا

 2و ادوعرجلا شيال مهاد أيان ب ناكو١ أمنا هس ىلع_رسفا عم

 يمادضد أ سهذو ولع نسحا اهمجا ييطخ الأف ١ تاحلاصلا !واغو اونا

 520- أهلا لقي مل هر أمك سضنلا ادا ىشن كرب امور
 أدانع ثيزو اكن ان ىتعاو أّسح تورت اكن ا مهكايلو) هسنعنب

 ثايلنل ىملل أش تبهدانا ةطهؤم ةلماوونع_هضحلا لصق
 وام مح ةجملا كوخ د مبشملا ةر أسسا ابره و ميرصاخ مث يأ جرس قد
 ”انيتج ارحبو ن اذ لطايلا هساىحمو ثارلو ىلع مدي س١ أش يداد اذ ىع

 تأمن ري ولع مج ملام أسال ل علاق م > ولع نم نأش ىلخ

 1 عيمىلا ةاهارم اهيلمجوب ثلاشلابو رس رداوا

 اما رحارك زف ايحارح|ل ضن نا هلق ذل مهطجب مركذ بيكسل لس
 ابله١ايطنس ايطلساا نو لها أشد هنرمو هنعربال !ريمك )ترانا أهتو

 كرك مهاهطنساو» يسد ؛امطتسي لل امل عصنإل اهايطنتسا لاقل |

 كبس روحا نكره اظلاب ميرسشملا محاط كمال العير ريمضأ ٠
 ؟ىرذصلا لاك كلذ لس عرئوصلا حزلاصلا هلل'اس لا ئس باو



 هش اانيو ارثلا موي 5

 لين بكا هنا بانك تمار
 هداصتخا انوكناجتال تلح نمو
 هّن١ تبرصدا نما لن زكا و
 داتمد اهلها أيطتسا زل هاهو

 سهاظمطو غر :[رلا كسلا اذ
 ةثريح ضخ تاداع لرش اذ

 لسة واكشلاذ ثحد قل رهو

 .طالي نآس هنعاب ىلاق

 نم نم م هلفنلب رع مثدأع) نم ىسح-ا ه أ حجره اظلا ةداعا للبت

 1 ٠ ةثمهو ًاهزرخو ناين حلا نبرجا ةيبداصلل اجا مينعف الانا تيا

 ٠١١ ١ | حره مكلع لني انا نيكرشسملا الو ب اكد: لج رم اهزعكت يلا دويام
 ١ "عدلا بس انجرجرملا لان: داش «أشب اهم هتححرب مخي هساو مكبر برج

 1 |ةيخاللس انح مهربع ادودرؤملاب سانجارعيصختادال هع ظل هداعاد

 , |١ |دتالاو تؤمسلا قاخ نإ هسرهملا هنعو مسوإ ةبودرلا ةرياد نو)
 ظ 09 2لمهجلبا زو منح ىسحلا ىو يلح ذ_ مث داعاو مول لعن مدبب هلّوملا

 | عوهزبلا_وس دل ل ن امطار نم ىسحا لوطلا ءىجو امل أصم ال ٌعاح.اول

 8 انتج تو موتك هن هذ عرش اه ومش هيلع دوي ام بيس ولغأ شتم
 جالا عيالمنا هال مههربا ل 5 ذاو مل نق حد ههربداه أثدنا

 : و ةنكت نيطن أب مدلكلا مخ وهو نامماهوهو لاسضالا

 : ملامح اعداد دو ديد ان و ممسملا

 أ | هدم ممم ىإنب:لمجو هذ بزعتل اد لمرلل عاب عش ؛
 | تييريس ووو 1١ ملف نا ترب ده اولو١ ءاهرلا | مصل مش الو

 | حسد نه حيل رهو معانا مرعف  ةنلابج جلا لناس

 ١ |. اتادوعتب ند حرا نسأ طع اردت ةجمزم دو توقو
 تاونطنت مند اهشح تل.رنا ناشنالا رع اهقنيعت مجاذ دودهلل مذا اد
 مئاد دعا اذه تيتا ملا لحرب ثازينانيا وخلا ملثم هلت
 ْ | ١ ةدتلطل عرسان عقار لحل هذ بادر ) قمدرط مولسح مكاو
 00 ديتول سلع تشن هن اشو لع برت زرع تنذب ناوهد
 أ ١ |كذنم همه صنمتبد هزي لاجل وما رزظيل همونيدد) .قوطنم

 | | تاّقل نار هسرطولع
 0 ثن |ىمللا محاد نكشب اهالاح

 ٠ | تالّمدا م ىربب جل ضال
 001 كف امهاطس و ظانلا ناجاب

 / ١ | لانع نامزلا لوط ةركشا اهم
 ان أيبب ءلشم هاهطتسا_عز
 كتكئالنل كاذ ناري ناكم

|| 

 اه



1 

 ا

 ممه تيمزر ءاذا نلحلا هاش رشم انلمجامو أقيهز ناكل طانلا ْ
 . | لوزيالو مكرشج دوزتك هرقيلا هوبو توملا همنا خر شن لك ند دال ُ

 تاوهد ىبيطلا لاق رسكملاو رطل مييعرسداسلا خونلا نيم أ
 اي ل تكسكملابد :دأشلا مومؤم مقوطنمم لوالا عي تيمالكب فئنرأ ٠
 مخول مكس للا شلبي ل ثبزلاو من أيا تكلم دي اللا :ذاتستلا |

 طانيتسإلب ساو قوطنم عضرعح حانج ميلعالو ميلعرسل هللا | ٠
 نكمل! و اهزعامذ حان مثر موه رقم ةصاخ تاكوال تيت ذب 1

 انهد_ر-لك تهوئبام تولعتيو ضجواام هدن» بوصعال هاف 'نكد
 دل يكت ارشح مياسلا عوبلا ك أ رتحج» عز نابع ف هلبأشي عوملا
 تلاد مث دي ا دوصتمملا ذولخ موب مالك خزن طداوهد ساريحالب
 هل ذعر ولن اذ ةييزهاجلارلعةزع تيم ايلا لع دل ذاع مهلا |
 اجر رانك ىلع *ارشس 1 هشه و ةررعا هل وخد هيف لذ ميمحصل ما 1 آ

 < ىسر ثم اضرب جرت مزظلنل هند مهيوتم ارش لعرض دول مخ |
 ادورعشال ضد فل وذ ةمورمش ا) مهو هدونخو اد أملس عنمطخيال

 مم يييصش مْشمو ناءزملا ملظلا ةيسن ضوسرانل سارتحا
 كلرييل لذا لسن ماو هدا كلوسرل تان لاب هش الأ قاذاكو لعرب ةرحد
 ولكل سررتح. ىطسول»:ل لاف ةيودذ اك تيم |نمللا دا لاسهتم هاج
 لق نان حازت ورع لا ةسال سنن ازا بي نكتلا هد مهنتي |

 تمانطاوه انلق أب انيط١ نوكم واذ ني بج وحدأذ ا يذم
 ىلا هشن د ؤعمرل ناكتندو مريعهود غد ثيح سيإب املا .
 رلضمب دارل ريع هريرل مدلك غروب اداوهر يقتل |رشعي رماشللا ١
 مى ا بحلم مامطلا بريطيو هلق طة ئلابملاك يركن دين ١
 هلحو |رجا مكاو ملا لكس مامطإو ناذرث اهتشاعامامطلابحأ ٠
 لوس اهازج ولذ نصؤمرهو تالصلا رم هنمو هبح لجلال اد ْ

 8| صّمتسال شع مساتللا جوبلا ئسشل اخ ميمت هؤدوهد|
 همزاولو مطراوع عمت اف ا هيصعتسيا وعم لكتملا لوالي نا
 هلع أن: نيل كرتيال ثيحب هتذلا هفاصو: عيجىمتتسي احح دعب |
 ملم اذ 2:2 ةطجل بوكا كرحادوبا اكن هلومكالاسم هيف عاسج | ْ

 ل 5 قح ني داعفتي لذ اهاكداك ةنج هلوق طع صمام ناش
 فريدا | اههجاص باصماداخ بأنعاو) ضخ ارد اهريشت تن ْ

 نالطابد'وهزد تملا احل قد دونك ىذابي لهد ايزكأم ضانيزجأ



 : نئيمممما نحب أ هولك مثم كلل نب عصول | يمر اال

 1 ٠ نسا دتشيل نانجنذ ؟وكبانوكتاف ترث عرس ابها تن

 3 ءوهمتس» م نبكلا مباصاو أبمحاص فصو ذ لاق اهداض»لع

 | ميدل و نيكل اب مفصو لحي هلت باصملا يطعت بجوب اب تلذذ

 [لاصيتس ىكذ م |ذعضلاب يرزلا تصو وح كاذ نع فتي ىلد
 كميح تق عرس) ث كوراحلاب اهريع باصملا !نمرسيل ىل) ملا
 . ةعبد م لصخال مان يللا عركذ ل غرصتغي ملو ناصع اهءاصاخ لاق

 | اهقارتحاب ريخجا روح تالف دع فتي ل مم نان هينلاتف كالحلا
 نما ف ابمج املا هت ارتحاب ,رهت ال فحضر أنملا بوكت ادا لاتحال
 | الم تةرتحاف ماوّمب لامتحام انه دع ربرتحافر | جشسال ةبوطدد
 | ميصالاوإ نبا لاق هلك هما الك غد اصقتسا يح

 | ىتمملارلع درب يرمتلا نا يمتملا :ل رجلا د ءاصعتس الا تيدقرعلا
 ات دار لك جازم لع دب ليك ميل صف انما
 1| | ملاصواو مامراوعو همزاول وصتت سيد لم اجلا م اتلاىئعل واع درب

 | بحتال قسولاف هذ ءيلرط نملا يام عيمج يعوتسي قحمب|بس او
 1| اتانمملا ةمار هامسد سم |رمعالا تيرشعلا عورلا غاسم هذ
 | ١ مولك « انشد غ بارعالا حابب لحب ال شكلوا | ع نأ شالاوشد

 | اناا نواس ملوك ماهل مث درع تكتل مح واشد ١ ةريم الك
 | كا حد هدام نثتبل_رط ا زلعا مياده هل وتم جوي شم اهمحلو ادهم
 .: || | (" ارخلارعملا نظل هلق أمملع اجل ةعانشملاو تانبللانع |

 | سكاي هعوتو صو كربلا ضارتعا انشّسالا ]ىلإ هريلم ا هدد ءاشنادا
 أ | بجو جباؤنلا بحب هادا هدا كرها ثيح عج رهزتاذ تلج ح
 | ينال رهؤاذ هلوتدل متم اش ءاوشف ملأ رح فان تيربطتلا
 قو نابدا» بنتو ةراهل الخ دلل ضم اميين امد هل دأب
 | بمزملا وصقاءاذ لاك ىدوجلا زله تؤسس او سل وضش د 001 صيخد | لاه واب ضارتعا هن لسن لبق هفارقرلا ل ؛ام لب: ضيا
 1 هب قناولو ل احن د) ترسلؤسلا نيب مق اذ سعال النه نا ةدافا كْتَو
 ]أ باهي ضاترتع مثوكربط هلطسوته هزحاتره اظلا ناكل شا
 | ادال توتساو 111 ضيعبو نيب ضرتحم رماه ضخ و اداذ_لعارتعا
 1 ةتاكنح ميررم اّهذ آخ نلت ه_مؤقو لينعلا ىييع لضخ !ىيسمالا
 | "لاح برعا اذا لج مبسس ضارتعا هده رش زرع نيكس,

 ود



 مسصلرن او موتها مش ارجع مست ١ دلاذ ضارتعا ف ضارتعا عيقج نمد أ
 ملوتد ماوجو مشعلا نيب ىضرتتعا مورك نإ رمل هن» مظع نويت ل |

 يبا امنمت تول يول هموتب هتغصو مشل نيبو يالا يشعل ساو | ١
 لاق ابن ئلسرل ةمظعرل نام يملا مزاعاو هلولجال قيد | ٠
 ترام ةداخالا ىجحرطإرسل» رح وو انأمسلا ءىبطلا 1

 بستْكال ثيح ام كت اذ اء#لاك توكيد بيالام ءرجي هكبجن أ
 ةّرطل لاو نيستملامتريافد لبلحتلا ثورشعلاه و داحلا عونلا

 هفوىرحي والا املا هتلر ١ لاؤس بداوجرب لق لع ادارتعلا |
 اّيلُم !تطمرقو لصل عدمو_كو ءاملادذاد ّنإو نق ماللا
 ةنعا | تلح هلوتمك تكلا ظل لملبلاىنشي اسد تداودال عض

 ملا ةآنم هايس اداشإ طنرام ملجم وادا رم جانا سك ذد |

 يلا فرم د ميأسلا عونا هاتوا لابجاد اداب مضاء لسجن
 بط اق نايبلإ]هاو مهربعو ةانلل_لرم قارا نا لعا أششالاو 1

 اها ارميق ره داد ثلاث ممتزا ىسبل ماد انهذ مدلك راصخماىلع|
 طرشو ير بحجمنو مغطس و ناو إسمه ؛آرب ةرثمع مولكلا
 ملول م اهفلسالا طاقسإب طةعسل مو ماهيفتساو كابو مضوو

 ةبسليقو اه احمد عشا اطاتساب ةين البقر ةلئسلا
 سبط تنسي ششخلاط اة نبت مق رهين ل كاشلا طاقسأب
 رماو ىح ةسضحوطم_.لاقو ترن اهدو ىجراد دأب فغساد

 اىلاق أشنو ىلطوربح © د نورك لاكو ان د بلطو ميرضو ١

 انلاوربجلا لوال الوا نري نكت اين لشمال ناأه١ مدلكلا نال

 ىنو همز الب برمي ل هدو اششااونو هلظظنلب هانم ايتكانا|
 الاثم برط ا وعد ناو أكشإلاش بلطلا لؤح د لع انوش جلاد بلطلا|

 كلل ةرجح نون ىلا برشضلا اماو دلططلب نيم برصلا بلطوضد | ٠
 لاء ربحا حط س انما نلتخ ارقد هسنم ) بلطبا ولست |
 جلاد اشفاما نيب قرميد نأ اءادا) كدورط م0 يق و هس رخال
 ىباىصاتملا لاَ عاح الع كالو لوصحلا ماما هدججدد مرور
 ,ميلعدروأف بزكلاف ق رصلا خرب ى نل) مردكت ارنا تلزتعمللا ورك

 ملؤحد مجنرتاد ىطاتملا_ ب اجاذ .اقداصا»ا ابوكب ل مدا هس'نبخأ
 دامال نم ملاسوهو بيب نكتل او قدرضملا هلخرج وذهاليقد تشل | ..

  |ليلشل اب اغد اجرب م ةززمللا ماكحال لوتج_لع ثجناسوننمل هاف



 . واق بسم هسلإب ىيطي مدلك كرعمل ١ نيس وب ١سم اق هروكزمملا
 . بوش ملطلاو بوس ماعلا نال ىلا ذ لخرو مناخ موت ريلع
 .٠ | صوعالا درعا ىلا روما انج ١ ؤ اض 1« سنعنب درمملا مولكلإ طبق د

 |(نلحملا مولع يش ميس: نعش !لومل القد اتابشدو أيئن
 هلول دهر صخام انشا ل يح اتا زطج لاقد تاشاماوئملاب
 ”وكا ثول ماش »لسج رم ااقو ءفزااخرملاد مولكلاب جياخلا
 اهاصختوا ةيهال ا ركذ بلطي ادا ام١ىلذهزلذ أبلط متعولاد دأفا اند

 | | تاو ىرل' ثااملاد سول 'جاشل او مأ يفلتس ال لوالد ابنع ئكلاد)

 ١ ١ اشنرا بينت ىمس بزيكلاو قرصل'لقتحي مناف عضيلاب ايلطدني م
 نك دارجع سدت كتم و١ اشنحاد كل عوصقح لعب تن كانا
 ” | | ارئلاو سيلا د مل اك مز ولاد ابلط د اذ ٠ءاوس جرانحلا ةرادوجو»
 ' | لصف ران ىنجىه ثيح نم اميلمتحا ناد_تولاط تنن اكل ما مهشتلا د
 ل0( تارل اولاد تجر ما# مب درو لود بط اذحلا ةدافارثحلاد دضنلا
 هس لوح ىلا عع و ىصجرتي تاملطللاد عره دز) و) رعضرب

 | تهترمو اود ىف نيصتش كاياوزسم اعلا حمد بورطملا
 ١" لوقو مهنيا تمل هسا ملت اما نكو ,يلع ؛اعد من اق بحل ىبا أيد

 “ | | قيطب يبلع ءام دوهاولاق هرو دص تصحي عوق مس مجد !يلاقأ
 ها | | قيعجري بولا نا مهو ث يرحل نب ' عذاند لحالات نع مترو ص
 ال || | ثؤاجوحول | ين رسل ثشرراف اع هلو غلاسف ىتملادارعالا
 1 وعدو او سانيا زعمه نصرجو» ثشرل١ ناخ هتيعورشملازف لج

 ار
 ا

1 
' 
1 
 ا

 را .|مزجو للازل ا ورشح هدوجت م لا قيل مجرب راء و هرب ضرما متن انا |
 دال( | ةتطمرخيأن اذ اسوم ل اهوردسسم هأتمهو ىصئرتب ماون

 أبل | ال انكوىسللدوجولا ىل») شرشلا كلا ءل عمل اد اف نصدرتي ال
 ان( | مسهرجا هسمي ال ىذ تهروطملا 80سم ول ى) نورهطملا ال) هس
 :.ن() | قلا ةنطرا نهد لاق عرشلا حف واخ م_سملادجو ناف اهرش
 نا || | ظلق نيد لجو اهو ىهنلا زوسمب هوكي ىبنلا ن١ اولأسف اليسلا تما
 ,.ما|| | ىهن١ اسطو نأشي |بتيو ةقيقح ناضلتخع ام( اذ لجور دا عجن الد
 اا | ليضتتوهم سرافدببا لاك بجتلا عصالاول ههاسق نرد عرش
 ر)(| | يقبله جخح ةفصماطمتسا عياصلانب» لاقو مارثج الع ىلا
 رانا (/ | بولك رماه مظمت_رخلا زوعم ىردبنهم نل ا القو « عن اظن نع هنح
 | | هلاكساو هب اظن رع جراج وو مالا هوكي ابيل نا) تييماسملا

 0 ماتو

1 



 نارسأنملا أس رهندأول مأمبالا بينا ١ ؤ بولطملا ادامرلا القو
 1 قنحلا :ىملاوه اغا بيعت )صاد لاق نحل رهتلالصاو | 7 لاك وسجل ريعتملا ناكر سلا صوتسا الكت هبسبس فيرعي ال ام [وبجتنأ |

 مثركدلا لبقرامثالإب مفتلاوزم لهرينتملا عتيل مضل لبجو نرهأ يلو ىنزمت ل ماها جد سواك انام ابعت ىىت هيلع ةللملاا|
 نه أغيصو بل ضاو لف !امريهو هطنيل هرم | بص _رجتنلل اوعضو لقأ ١
 فيكس دعا ت ةهربك مازحا اه جت تلك تربك هلو يكربك هظضارإع |

 فرصا ج_رهتشل درو اذا توسل لاق )»هاه رس م نوزوكت
 ١ منم يتاح رج :الوه اراجع هربصا اذ لونك ب طاقياملا|

 ىل انوهد لمجللا رصد مأظعتتسا رنر) يجن ان لأح فصول ماو

 مسد نجم جم ماا هل سس بيجمنلأب عاج ريجاز طلو كل هع هزئم |
 ةاددعم ؟ىه اير ات جزل و اع «رغاذهريظنو ةيبطانملل|
 متوبيسمل اك تل نر د اذه دنع لل أتينا بجي ام ةكأوه_وابيرعلا |
 ذب ايررطو اك اجر لع ابهذ عملا مدارك هلا, نذل
 نال اعدازه لوتتر) يب نكملل نئمرب ل دو نيقفطملا ل دد هلأ
 بجو ئم :ةلوه ف١ نيفنطمل لدو ]يق مباكذ تونس إم لعو منع دارت اجذ مم دلكب اولك 2١ بزرحلا نك بق عري زب مدلاكل ١

 لّصو -كلهلاورسلا بحاصل لاي اا مدلكل !١ نه حال يل لولا !ذه |
 ىنع فصول او نعول نثمحلا ماسا نم عش كلها ذلخج رم *الوه

 هبسيتق نب مولك قو اوللخ تب الا ملعب: قافالا خأنقأيا ميسا |

 الكا رطشره لب ل ارثمل ماسق» نم مرخ اشنا مرا مهودرام| ١
 هام ولك يس 5 داص ناكادا ىف انلا هدار_حجلا نيبو ثيم «قرعل اداه

 د مجرمت أضيا اينذو المجر مس ايذاكناكناوا المج وسالو ايننأ ٠
 ارز نورججللا تنوو ساه ارغسجرن» هركذ دخت لكسيلو نأ ١

 همر ابوعرف_ؤن لوحلا لاشمو لكاج مصرح |با رهن ثاكام قلالاشمأ
 .بتربصرعم ١ لقاولا5 ةرصبع انماير متاجالذ فاش لا _موعتمأبا !|

 أممَو نسا د تداو د قثملا تاوداو موشن أمن تيتساو أه/ءاورججد ش

 مس 0 5 1

 الا ثخال ا اوعضؤت ام نه ضخ الو ارج١| ٠
5 

 كم اودالا حوت غر هبا تفرسك ١ اهو امام تمرّ قو الد مو ثاد| .

 اًمّوداؤنلا تاودالصا١ يللا لاك ةريلز ةر أف انمق 3

 ىلع املإ مشبك ل ايد مد لش: ملا خر اما ضنا غاها لا دال
 بخ املا ةيئئنملا نا مشم شب 24

 ا ||



 ق0 ودرج ولام نصملاو شت هنا ره ىلا ال ثم مدلاا نخل |

 ١ 1 تازيلا ايل موكب رقو كمال دود ةئصلا اينذ اولد نق مدوصوملا 7

 1 ناسيه ]+ ماسطلا اوكي ال 0-20 لو» اممأ ضنا

 | م نلتسيال هرظان اهءر ىلا هملو» ةرظنل!اداو تي ئرلا زن لعام:

 . |قتلالكن كو 5 درحتح ماكحا هنن ادا رك ارحاد الن ةبوكي انااما
 ا ادام تالك جدل اود اخاد ماتا راج دجر» ىلع هم اراصخ ع 2

 1 ف د هضاملا غالواف نيلصاب اتسسلذ اللد طااماو هلو نلو

 ١ حج ضملاو اظنل لابشتسولا_زذ ل نال اموال حم دحام ماككملد [| /

 ماللا مرقو_وذاملاو لَشتمنلا ناشد ىل نامل راشد امهيب مجد
 ةلمخد ءادش» جاه تشي !نبرد ىلع غال انا ؟هراش) مما ع

 1 اكراداك بيكر بيكزتذ ألانماو ورعالو س زيزمني ل لات
 ازملو اضن لاش سال لمتد ضضاملاة ينل حفر _ركؤل اهو مل

 | ملوتبدو درجوهو_ءرشلا ني ند ,ثع زهمملا اضن حصول درعا ١ 00 ةححطورشسالا مهطج منزل وال بتمابميشترارّقسال النعت
 ١ (”وهالو ةنس زذغانال أيش كبر ناكاهو بولمد الذ اند كدرامو
 0 تمانع ذأ خلا ملاكم عمردنسم ميال هثركا ابوك قو دلع هند ا ْ نكع ل يوك اجود لاق سلا عرغ ئسلاأطشا ادا ىاوصلاو هن اظند

 ا (ىضالاصا م) ل ائسول ىد اذ احلا س انما نول اسد اهاشملا نحو روكي
 1 ليس معاش ممننست مل نيض شالا ةيضهاشلا ةعانش ميغ

 .| مم أجيأب ىثملا زين جبل لها لع عوملا 'نهئعسد نيدهاش نخ انلاذ
 1 شل بادي عرش الظ مزلاكألا هبوكي ند ريشمت ؤ قيشمر نبا ٌمرابعو

 | نطاياغ_قئملارهو مطدصوك هببسم عوض امن اداب هرئفذ ءثطأبو
 ,/ ١ | ئدلاذ ةنلاس اّيلطم همن دارملاو ًأربعم ىثمل يؤلم هنا مرتع مراعو
 ماا [ثاخ مب مل اد اجرب كل ىحا املا هددد مهن غعرو ئحو هثمحو هلاببكأتو

 نا قالبربط نييشسلا ولتسنو ند اهجرب ربع ننالا اهو :) هيدا مه مالا

 | | اياواهتورت دعرب ترمس نب تربط جبد ملتق هاذ
 !١ | هفصول ا مرح اس ىللا' صرت (مااشلا الاصا انل درمعال
 . | ههزخ وبعوو أبو ترمال دانلا لها ةفصو ءازتك ترش ءاضشادا
 ١ | هييطةاع تسيلاج) ةايملا هبعر لو يرص تجوب سيل رشد تيرملا
 ١ أ ارقتحيل زل ناخ ثورصب ال مهد كيلا تورظني مهارتو :ىفانالو

 | ةينصتتتم+يرعابابإب دعا اور هاو راسم
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 موشنا رب اورش اهر كبل و قزلاهس رم هرخلالا درا أم هارعس نمل اولنتلاو

 الاول جارملا_طاكسلا هلاك ململا برجوجرلع محرج مرسل ميغارخأ
 كلو تيصرمذا تيمدامو كلا ذىلعلكشساو ميشا فال ريطنعتنأ
 بتزي انه جزل اد دارملا ماب بيجاو ةشيتحلاوه هيفا ناهس ٠١

 لكماو ٌمَفِصحِاا زاب ليه زل هيلع دراولاف دانك رلاءاوصووفشو هيلعأ |
 ةارتم تيفرام كاكا تيمراموا ايسن تيمر ذا أّصاخ تيسر اهو 1

 د !رمد5د اناكمادو ةررتهلا زف مب داري لق ةعاطتس» نر سانلل | |
 وعيط رس ورا لوام) ىه ةزلكو ةوتشمع عرفرلا ,ب داريدةد عانش» ون م ظ

 اوعاطتسا امو هوربخي انااوعاطتسا|رن أهدر نوعيطتسم لو يصوت | |
 قا لمني لها ني ابل لع كير ميطتسله اهاشدارعو ابتنرإ
 ىمبغناو ل ازئإ'رلعر داق هسا ثا ارلع رشف ل“ است نا ىلا ايجي لهأ
 ةرعأق اريج م ميطتست رن كلذ: ثداشلا رخو لاوس طكرمداق |

 بكنللا تورث و ,ةوش لعل ديال متى د_صاخلا ىتن لعل دي ماملافث |
 5 د ايدز ناناشداو ينذر عل ديال هيئنو ماعلا توبث لكل ني
 ئحد ماملا زول ناكث لل نإذ مب ذ'نرلالل بجروت طفلا! :سرجورؤملا

 لودلاذ ماسلا ت أيشا نم نحارصادلا تاشاو_رصانلا فن نم
 لمي مي ىضل لعب ل مجروبم هدا بهذ هلوحاهت ءاضا الذ هلوتك
 سيركاد لملجل ارا عل انتي ذا ؟ولصللا_ل مءاروملا دال تأ ,للوف
 سيشل ل محى نا وهل 5ك( نلو سبثركلا يومنا ىلع ئصلا لاش ادد | ٠

 هرم ءهعرعخ اونو سؤ الع ةلالد ؟ونملا وذ لمزجرتملاو 4اينضأ ١
 انلادؤلصا ميعرؤملا ئلاز) دصتلا» ستحل افذلاخج وصلا مرح بجون| |

 ضن نم مزلي ةلولض فيا هدممو .تادلظذ مكزرد هبتعلا |
 لاقي لد فاشل او ىلع فت تمروزلاب_ادابارفث نابو ةتبل'ىشنجلا|
 غن جملا نامت هيه مما ام لال ضخ كاز أن !ولاق ايلا لاض

 تبيسل ا أه/مجرع زتنجو هلوتمك دحاولا يف ناداه نغربخد لزلضلاا
 الو لوطي[ ضرعرل ايلك ذ» صخا رحل ا: اهنوطر هد لو رض ناو

 ىذ مزلتسم ) لمالا ل ةئلا بلا أ نا ةرعاتملا اهريطند سكعني |
 الظب ليرامف ا هموق ناتي ان هررعزكشاةنقو لمطلالصاأ
 روحي موال ميم نع بيجاو يشم كابر ناكأمو هلوتو ديسلا| ٠
 ىزلادسعا ئإب ا مذ مب اعدك ةزيكلا ن ثاو امالظن١اهرحدأ ٠

1 

 ا

 . .هاطن مشل ريكو ل يبس لعل ءلاب الوا ميفصو هن أخ جوج اكول



١ 

 ” |لاض ةعيص)ب أمت بويحلا مولاعل اقىلاهت ما همس ةرثك مجوه
 ١ |[لصارلعل ايلا لع اف ةغيصلب أسف بنحلالاع_كرخلا 21غ لاقو مهملاب
 18 سورس ليلتا تنم ىثكل» ملا زف اشم ا كلامحارلابى دنا
 ةدادز عهربشركلا كرت اذأق مللظلا. هع أنش للطي عا ملظم_و نلا دال

 نبى ١ بشلا عراك رزأشلا لوا ليلثلا كرتراد داك هنن

 دي ةٌردكل لعاف نحب لادن ١ مجنارللا نيتمشحملا ع الام نب ١ هاكح
 ماسلا لن لان ام !اريثكناكذ اكد هنه دروول ليلملا لق هن)سهانلا
 ا :ربخت لا ار ركأت ىل اظد نسل م كل ظد سيل دارا هللا س دأسلا ربك

 ناركشماو موللظل اة راب زوج جرو مث مجنأسللا مولظبسيلب كلذ
 دابا ةنيصاما .رمأشمارورينسل نكي اخ مول ناوج ردا
 امساتنلا كيد رلع تملا رهرخ تابشام ل اوس هس تاضص غاجربعو
 ١ تهب اجيد بوما ةالو مد يبعلا امولاظ ث نأج_طنرشل!داصق ملا
 "' |١ لكاخ_فا»س قر ةبسنانموهو اسد ةبىجاه كدب ةضاشم»
 1| | مزلكك نيب تءاجا ذا برع دربملا» بلش لاق ةنوضايلا بحاصنلاق
 .| ماسطلا ابولكاي :) ار سجى |نلسج مدرع ادأبحا مولكل ناك ث يس.
 . ملكا وا ثرخحلا تاكا ذاو رماسطلل تمولك أي ارسح مه اثاسج أل 1ع

 . | تار مولكلا لوا ؤ ناك ذو جداخم زاموع اسمح ناك
 | لصق لواط صا ث هيف مكانكم ادا اه د يلع ارث ن اهدحا اداك
 “ا | | دانقسالاةبعوهو مهلا بلطوهو ماهتسا# اشناه مأسقل هم
 ذالإ | هتيعتلءاسا ذاك ملل تح مج مو الوا قبس امرأ هجس اللرقو

 هنأ || ةرممار تاو داد 3نللا هّمث ذل سراذ سا هاكح اهاههتساناك اشا

 "أ تووو ادأياو تهد قاد نيراد ثيكو كيه او تمعو امولهد
 | ةوكو اهنغ كان ةزمحملا لعامو حابصللا 3 علاجا لاق تاودالا ذا
 مقيَمَح اوك الانا مزل_رهاراا د جدانلا ذخرا عروص ماشا بلط

 لا | 1*6 هل اشل ريع اذ مولعإلا نام ان قيصم لاشي سر_رص اذا
 .| هلع تنتنلا مزلعال نام اب رصد لا ذاو لص خلا ]بخت مئه مزأب
 | طي ع تالا ؤ احامو ةمجال ضع للت ماتم طا
 نا خلع عرزع بطانمل ا نا يعم لع ١» باطخ 2 متن رنا م ايهمس ام
 (انامئعذ ما ئتاسال ةغبص |يكس لق و لصاح لاوا تابشالا
 :.ا(أ | (انوإل طور هامس اباتك مجاصلا نب ثبيلار صم ةمالعلا علل ذ ذ ئلل اد

 اهتمي تحزح اذ بزعل تحسوت نه هي لاق مايعنسال ماس 2

) ١ 
| 

 2و
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 كال ذ تمل! صتختالق نفاسملا تالت مب شن او ةداسمل هتيشستح نع | .٠

 نصر نبا رع هيي زومملاو ناك ل0 ىاشصل اذولخ ةزصداب |
 لبو هوتعس نمل رمل 1/ا تلا لف «فارتسكألا مسهل ايل د تش |
 لاض» نمد لاب نش هلق غ_يمل ا ميلع تطعن وومكلا الا ىزاختيأ
 ماا تلت او كل نم لن ) هترهو .ىدبم ول ى)١ ثيبرص اذ نم مل اموهسا | ١

 نلاوللل ١ جول لكلو ت أترلارإلا نوم ئذول ى١أ له تيرس ره ونا[ ١
 اريثكو كان ذ اى درس ام ى١ مهملخاو نرش ازهر تا ون ماد|

 با اج لتطنت#لا 2. نكي مل < نصل خىضغد بي 'ركترلا ميصصنأ# |
 4 : و اهي كمزلم١ عمال ل زدريل عا عيال ريش اذ ميد كاش" اذدوفع

 ذود ,لسحر خعيوتلا ف أشلا ممازل الا ازه ثوليالك ١ ةبوهر اكابر
 قحلاد جيب ضر اكت ١ ١ نهد لاطنار اكث ١ لواط اندالا اق »2 ليبت أ

 فه تشاد صا دهؤتماذرؤش ناب ني لح ماو هئبام نالعأ
 قرين _كرحا تيصط'ىنع اضيا مي نمسل ام نال ذنعريعيو مرت اهىسكعأ ١

 خم متم امرثكوؤ تيتدل ذل. ىسح.ا دهمزلو دلاعب بوغرلت» وتختتم
 متي ناسي داك ض كرتلع تيد ذاك ءبخ لع عد تباثعذ

 .ةحساو هددانصرلا .ركتلا ركن رح هيزكن تاه مكرجن ملو:ملوتكأ
 راع اور ارق الا لغم انجل !لح ولو سيب يملا ثئلاشملا ًاممئاورجاممف ظ

 روتس السبب كي ذ لمعت او نجرب )ل اك عدن ع سا قرم "اي
 ءألملا نجربك بهذ كراك لاو مأيوتسام تاو دإ ساهر

 تلا كر اشتله ند ىل كتوم و: ابوعرت ذا موسم له ءتلإوق نأ ١
 نو نعمرهو ثلا ذأب ١ ىلع د١ تن لهاا جب ىتلاو سسيمتسلا يعم ذأ |
 مابؤتكنذ ميىرسس ىع ن اح والفن و راكتال لب سته ذ ناش |
 ما مهطجن نول عن مشد ةزمهلا هن زمن ام)لدحب نوكي 0سم |

 مم ملل او سحري نإ مش كلذ ذيله ءلو ذاك لري تت ق'اكلهأ
 م صع ئطحل » بجؤملا جمرص ,بلع ئطجن ا نل و بجوهري دونا

 كريو كلع أنعضوو كررصعري جرشش ملل قيكلوؤلاذ بجمملا
 لاو ليلضت 2. مهاد ركل سحب ىلا ك صوو_وافاعتس كرحبيرلا
 اد اجبرجلا يرق امرعالع اهي اوطيت له اياب ممتب نكت نعش أشملاو
 هع اولعو الغ مهن ١اهتنقينساو اهب اورمجتو لثم المحن م | ١

 ىلهرخد نقي_ئراكذامو ناكأا م أهتسا ماري نعملا ماهتتس | ١
 تسلل ) نع فاكب هسا سيلا هتلثمل رهو تأبثا قنبلا نو ىئنلا



 ١ | عارلا نيك قروش لكرزلع هسداادا معن ىلإ_رشخم نا هل محو عنب
 ا | لا ةرايرفا يساتسوزلأ تيكراوتك بلادنا

 1 سال اةربل بس اتيب يضرم اه نلقي هاش ابسو نشلا ليج
 1 نرجس لمجد لاح: رجرججتللاو اا

 0-5 و مهل مهمه لو ام ىقيتحلا
 داسا ثيب ناكأم مومس عزب ال6 نارك نال م« لق 0 تداوم

 ْ مططلإمو ملاخلا هجرحا نيس مجداالا نال ناس | ىشوع ادا بيد و

 1 أدت لو مل اتن ذا مل كالع بس زوعلوتب متلخر يح مب دس: بت اعام

 ظ لا بدالا «ىس ْث_ رثداع: لع لخ ميم ههز_ اكن هسا بداد بواطولا

 : ناد فب أركي سبعا ل ١ لوك أصتخلا عؤن هيدنك شمل ١
 ْ ذام جلع طه _راماو تلمسلا بنع 8 ١ مير قا ىلا ناطيشلا ظ

 (![نمانلا صم الم سيل !ىتعن اقف ام مياسلا هيخاو ئسوس

 لو عساتنا ةريبكاك ةيطسردانيولب اكان لامع من١
 : اعلا ةعراتلا اممعراتلا هّق احلا ام5 املا وع في وظلاو

 | سرت ارشععداحلا موماول مهلع ا ذ امو تع تيزنعلا و ليسهل اوهو

 | تم مه د كتل رداع ف أشل ١ تيل والا كلب ملا ىنك دابعولاو
 لغزخإربا مايتم الاىهو مث ىسلارشتعدنأشلا١ اهانكدها م ف

 ش مال فنم لما مارا ١ ملع يسوع ل وصللالياح حيل

 اطاخلو) اهوهتنه تينا لس اولسسا ىار يلمس !ىنعرمالا سنع مجارل ١
 رمإلا مأستا نبوهو هيبتا ١نداعرسم انمللا»و سصاروا توريضصت ١

 | تسيلؤت ١ هللا دارت لا ىظنا ى١ لظلا يم م فيك كابر لرت مق

 1 هيموبسلرغ بآ ك١ بحاص مرك ذ ةرضحخعرام تيل آم *ايسملا

 أ هيبنتللل توبه نكن يأذ موف هنن لمجد /: ارج 2 لصنلا مثير كالاناو
 58 «تشذ هس رماما مهرب زد رع برع موا نكو لوا ضياع

 ١ | له اسح انو هما عزج_عزلا ١3 روت بيعرملا شع سدأسلا'
 معالي رثنخ وع ىزدا مشع عناسلا بازعزم ىيخت ةرابجرلعكلد
 | | ىامركلا كابرب كزعاع_رس أنا اوف دا ليل هوشت اناا
 ا 0 رج هادف يلع اا مم لمد ال

 / دع مس اتنلا انكلبت هل ىد أن م ءابغسل 'لصضد امج أنركذس# !ىتح

 1 الو ناطور جلا دورشملا امه دسؤب هرم أسمي لمحت اىنع
 | | رماه انهرشعلاو اشلا هعارفم_دموح أطرتسال ويشمل ان وداحلا
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 هّمارطشي هنا يوم الا وتي|

 لعله !وبأتراممارضرم مهىلقؤ !ىنحين أيخالا تكول ملا فاثملاا ش

 - [0ناه ذل مأهنسسالا ره درتفو را عض ميلا يطئاو دجوم ايشنالا|

 لاك رتل ءاتد عم مأههمتس وال بوكت لحل نا برم اوضتالا ل ظ

 قدم نزل يح هيف م ايه الذ لزلطلإ لع هبيزتلااماو ميال نه[ |

 هب دارملا ال ةدافريرتتلا ماو ىهتني نبا ىلااه«سشجكلزاضلا| ٠

 ذانلاو نييلاتحا ىنتظأم عرتلا لها مدلك ذو ب ارم بوك نا اصأ

 الاون رطريطعلا ثورشصلاو ثرااشلا
 هلع لزن ااىنع لهأ يضل انورحلا3 ميارل) نكن امم ولت اكن

 ا ةشب زل اذ نوح مظل ١ ةدورط_ملاو رس انا ًاثايب نضركرلا

 نر انج _ | متهاركدي ىذا !زهاوكريقشلا طورشملاو س داسلا ,مذابالا زق
 د دالي 4/ | مهاسلا نبوعزج رم ة ل5 هإرق اهو هلّدحيد الوسردما ثجرع نا !زهأ
 ادا دورششملاو حس تلا ركل مه اداىنم د أاعبتسس 0 بورشعلاو

 اواص)| نم ازهتسالا و كمل نول اشم :ىجومأي كانيرمد, ثالتامدؤني
 ا مب 1 حم عج ووطن ال مكام بولك« املا كرمأت
 تازملا تلك ريلغ تح رو ١ ملومكه إش مأ فلسا ةادرا_ؤحم نهوبسمل
 تلا اذ1 غل ةزمبلاو طرشلا باوج ”اضلاو طرشلل_ شا ةنغن ال تكانإو
 مسلك أبعاوا ص عزنا نيهو ملكا لوطل رك نه ةدامهم تالشا

 أعبتج راكب قوعع د كؤتل ترك داره ءم اشملا ةزمهلا ىرشخمنلا

 هز ماهل ىسدا لاق له لوامل) تمابهيت أشم

 ”قوملا5 ميلكا هرم ئلسالا ىم مرتو الحا يسم ريل ا ماناو دوجوم
 جوس ١لْوَو هرعاسو_لاق لوال سظد_منأ ١و لا رظن لحم حاشالا

 صخللا اياب وضمت ةداعلاو هدر ع لعا نذ بلط' |ناف هدرع معا ال لح ىلا لصو اهرال نا «أنسم كوع دا يشار زو أطبتسام اه) هرج رياض
 هدرع مد بط ؤو هزبج ملفرثكاذا هنجريصام درع رعت املا
 دك رع اش و١ لوب مث كو هيبس نه )داس لالا نأسلب ىو ىثب | رجت ىفرقسح دمع ما.جشسالاف يتلا هاو اطبتسالب بام
 ة.ماههتسو ءاقب فاشكلا غل حرصروو نهرا ميىر مرعلاحت

 مماغو كارد فرعاالاناذ بهزد ناكم_ءاىلا ثربحا بهز دبا

 . | سم الوا بلطو !مقاو ة١دإ» بصغر وكنملا ناب سومو وشد مكنحلا
 بلطي ى) بطال رقي ما همس ولو ملي لج اسلاا بوك مه ب بطاخملا

 مم ماه امريودص فر عرب هلو م ميرقم حاضت شو نإظ١



 0١١ | نرحل مد عقدا محتمل مف بلطأما مهل
 5 م أبهتساب مقاوم ذ .ةريثركت الاكش !لفتت !لسبو ناكارم شاك معي

 ا .[5 صوكذملا ونال خرم لكم اهؤتساب وح اي لماتنإ ظن
 .|لحكشاو رطل ىل نا بجعركسملانا عاملا حأشلا اصمت
 ' ؟انهاملي ىركرلد ناذ نينبلاب مككرركأذضاف ١ ىلاهت هلوقامميع
 رككاللا حرم ناحتا مث يل وقركتملا اهئ رككتماوهرسيا د نيد اد أشصالا
 اد أبوا مهريؤمل تأنبلا نا مهرنمسعشم أشصالا طل داب ثبجاو اكان

 ًافضالا نيب محارب للمَسل او نحدو مدلك انج ضني و تيتا عومتت دارملا
 لان سانل١ا نور أكنا هلق مهلكشاو تاما ذأتتاو نيب

 ًثاارم !ركتملا ابوك ناش اجرلما لاكشلالا هجو و يكسلخف ! بوست و
 اي اممرسل ربل رما نال مروكنملا ةدعانملا «بضتقت اك طّوذ سل اد

 الد مللخرسر ربل ادرس انلاره ارك ةريصي م. ال طتقر ضنا 'نأ يسم الو
 ؛ سغغنلا يشد دلو ركشملا زج ةد أنمعلا جوك نبا مزلب مثال تعبرمالل عومت
 ١ لاح رسفمل ا ادأ ب شد اموكم الو اًملطمر كم اد أيدل! نالرمالا طرشم

 | «ايطناءأ بع أشم دا دزت د ةكيصخل ١ ننال ضال مرعلاج- مثه نش لرهالا
 . | اشف ناكاناو بجاور بلان ال نا لع ابها ىبج نال ةعاطلا لا
 نعنلا نأ يلم رئيصعم فعأتطيي قيكربل اد عربثمل عرهاو هعمل ًايسأن
 | ةيصخاهناب باجيو حازت الر سورغ ق3 نشل اريل تايالو
 | المهد ضق أنتم اكد أسدل لاجإ مج اهيدل_رطخلا ابزع ىلا عم
 | ل تمهللا مه أيه رشحلا اعلا حد ةيصمللا تن اكان د لصتلا ثلااخل اك
 1( ةناّمملا ةيصمملا مع اضت فيك فصلا دعاطلا نا نع باوهب .ركوؤ اق

 ا ىضركرما» شنان م أسنانه ١5 2110101 هد انج ماهل

 | ب ايهم ؤ ةديَمَحوهَو لسفياد لمذا هنخيبصو نكرتعل مف بلط
 | بالا أب مخل انامملان اره درتو كهاولاصيل# ةزلصلا اوم اونع

 | متتاكرع ةممحلبالاو اوتصناو ءللومّمس اك تارعلا كو اذاوونع |
 ١ نةادافداطصاف تلح ذأف هنمو ةحا. لاه رمال لع يف شنا ىضد
 |. | سيدا ماش اهاولعازيع دير يلاو فرطنعا بدوع سلا لذ أسلإ نم
 ١" |رزخلل ركل زبزعلا تناكلن! و ةوع رن اهدع ١ؤ أش لملك رهالا دارملا
 ١ | ال ولذا الحلا ةلاج رج مرن رب شع ةدرد ورك م ليان ته
 2 | سيدال هلثج رم ةروص ١ اخوته زيمعل اد دن هاه احرصخ اىبذ يل
 ١ | اذا ورم سال(وعاد ]د تمودو جزر أهظالب ميم علل ذبلط دارملا

 : ١ بلطرنب نإ مانع مهمملا]



 -فينيروم همي وس

 اهيلتاذ ةروماب اوتاذ لقوع بي زكتهاو هس كف زد ماركو :منلا 1

 بيتل اورثعا ١1١ مرج ملا اورظن عرش عاهد كرت ١ ذاهرظناذ || ١

 سمح بلون ى١ منال 0 الوز لمعلا | ظ

 بلطي نيكةقيالامداب ابلطلاحلا عمته ن عزز نكن جودا |

 الو يات رش بلطأ مسيل مشل او ارنلاو يزاد لا :؛

 فى ملا نمملا ف بنلللا اءاو بزللا هِض مصر زوملا نعل اكو :

 ”نبصاةونع نسل و لأ شمالا علل لوجرنص فيكر ظنا ىلع سجلات ىلا
 أسلاوعر امام مه اباذا او درس اوونع دأش راو !وربضالو)

 الس اهولخدا ىتع ماركااد |وعس لق رازن الو ا
 سكنت ىد ما خد الاو_ بوكيت نكرم ريزعتتل "نم اوه د سب

 ىع ةروشملاو١ ١نه محمر ١ ادا ثع دنت ثري ١ م«ادم يهلك |

 ني لب زيكم اشن »ل |متسا ذب كاكا جك 3 صياو مب عن اون
 متخبصو لغو ءرع نكلا بلطوهلو ىتملا هم اسشا :رهو دك صف

 ىنع ةهاركلا ا هزم باحملان ارم دربو م شلا د مهيقجو# د لحئنال

 ىح د برافو اتولق غزتال اتيرمؤعاخرلاد امر صدالا ذم الو

 اىريضن هاوا نك نىدتسا او كى ملل لب انا“ ةأيشر :رع اول اشد

 لب أكاوحا مدا بض افك وان نيبتمداو عرقا انأسو

 الاو اوريتخال ىحب سانلاد توملا 1 ةأمحلادأمملا يق اع ك١ ءارحا

 ىهو ىئملاههاسشا نهد ]صف 2 الأسم !ئسخح اول
 ىالطع_زملا ناعما طرشي و ةيحلا ليبس ل عم لوصح_رلط

 ثلا نم هلع أبّتاو ماهالا مرك ذام نيو خالاو حازت سورع ذاق

 اهل مسذ رمزا اواسق مزم ملأ لو ىن» أششا هتيمش دي علب
 د وككبتسا ف 0 رذ لاذ مزج نسم ىرش م نلاو نمل هأشعم ناو

 ماو ب نك دلو دز انتي مليقذ ةاجقما لا
 تهم نكللا ب ىاعتف م رمل حم هنمطصسم باجاو دوذاكل

 ىزال دامتعام تايد لغدراو ذوو دعو و مبحاص ضع جرت

 تؤوبذ اهل مناد هلو ف لا ياو لاق عير جوطو ناظوه
 قمتم تادؤسسيلو ىلل مز زوعم و دردرند) مقار نتاع
 0 اجو كيرلا ملم مشعل ىغ راح ارلع درو بيزركتلا لم مذ
 ىوق تيلاد درا هيل اورق كبح رز انتل ١ ئيلّملا رحو ثورعؤوت

 : لمهؤع مخ ثيحل لق لوو شوهاذ ممع تكوتياب بول



 1١ |بصتل و بوكتش ةركانل ناولخونعولب و انل 3 0 ثيرحاج :
 ١١ |بضاغ تيل اح طعف هيحبلا ذل لعلب ئظي قو انعاوجذ لحفل ١
 ١ | 3 ل صك ملطأ3 تاومسل !بابسا ب ايسالا خلنا ىل اوت باوملا

 ١ [قفدأشنااىلع عاجال_قورملا ذ املا لّضن حّرملا هماسق
 ١ | أند ليجملا غو هيد ملا )يو نكملا ف ماب نقلا نيبو هس
 5 و مقلاة جملا ابو دايحبلاغ ىئململ اد بِهرملا غبرح نمل )

0 

 1 نه عرمسو عنط طر وجزنلاو ىفسلل قوشحلا وقل نابو ريع
 قمل اوهح_رضضرعلا نيبو نمل نيب قزعل تمي ذرات هعالاعل ١
 | اناجموري رقد دل ماوجّرملا فرحو جملا نيبو هن
 ظ لح ص بيرق ذعاسلا لحلوتك مق اضشمالا ىمبملد ىو يحب مققمل
 ١ بيان فرحب_ظاملا له رعمملا لاق :يلطوهشو ارنلا هماسقا رمد
 11 '«ائونع همرتعت بل اطلاو ىثرل اهرمالا شكا طب حصد وعد: باب
 | فايل يللا مزمز ااهءداي وشاف دأبعأب كيد اوديبعا س انما
 | انرتوؤعرخاشيرق و اوهريكلاوسان ب ناز اب مكن اهطختسا١
 | لعاب مزمن ةيربجلا ةلملا هبحتادقو بؤس نمل ااه |سبج دارا
 | ةقان لهمزاب هلاومتساف لثم برضرس نمل بيا قكيرحال
 مكيلع نزحي) ىدابعاي نع اهشمي ارقد اههرمزخ ميا مكن هسا
 | فاقد ىاي لبد ات اره تمااد ؟كرّمغلا متنا سانا اهيراأن
 . مائنلاهيلاي ممسالام ركن ل فس١ انوع ةيه أهتم ا هبعيتت
 ًآغالاك اذانجم عريطك آنا ةروص ٌةسدقد ركوخ جا لام مف ايو مرت
 | [أص اصتخ»و اهايقسو هه١ قان' هلوق ذامتحارقو ني نعل ا
 / 0يزلا ملكه سيدنا و تيبلا لها كرلعزت اكربو هسا ةجم هاومك
 [اةتنكوتيل اب لسكر ل٠ دارجبا لع ةرسحأي موتك ب تلاد

 ' | ؟هرملا اهب ى د انيرقر اكوا مقيقحر يعل ابوكب ادا ايبارلملا ل صا |
 | تما موهرملا لابق لع هعوقو رجرملاب ابغا أهم تكتم
 اهيبعارس اند اهيا اي قت مب قتحمىلاتملا ب اظخلا هوك اهنمو ليش ١
 | قالا شيلا 5 رقو برايم ىضيملا ناش مظمت ف ابزمو ند
 ٠١١ | اررهسويوعاب ىلنلظول اذا يوعز دوّتك هطا|طخعاد صف |بهنمو بميرش
 | | فوداجسز اس اينما نازملا ذل عربعو يرش نا لاك ممكمأف
 | | 2 اماههم ةحلامجلا رهاب ابساو ديكأتيلا :مامجوا هيي دال نع
 [ايماول نم حردتملا طراهو هر ماهر واهو هيبنشلاد ىلاتملا

 أ



 مب أشنو نرصلا ٍلعزجتل ١ درو ميرشلاو ميسسوتلا» نيك و :

 يو ماتلملا ىسحو ايديال ىسح ى رز اسحلاو عا الاد[

 سكملا3 رطلاو انكلاو كأس حام ورطيرتسل اك حا عاؤما عهأ

 يانامزكتو) ف اتلاد تغلايلا بس ألي ماَتملاو معصوم ىلإ
 عيشوو عدعوو مرحاوزو م”اظعد هيهاؤشد هرماو ف هدأنعرإ

 : ب اتكسر: ىطنا ام كلذ راع هيلصاملا مالار ابخارص اصشش ردو

 اه اولغعس نا مهلع بجاو ناعمو ماسح بوطخود ماظعروفا

 فاجلا عش اذ تنولش اغمض اهبل مهرئ اصدد م«ىلتن ىليميو
 ةاملا ]من مشاه | سقل رهو لاصق ملطالا ىكاراد اى د أشبن انا
 عامل نع اشتم ةيربحلا حلما دبكات 5س اذو آشش١ مررلع ماجن
 0 | ا امخو لاصق نيس او عوملا 9 هيف مدلكذ اطسم ى أيسو
 ثفينصملاب هجزو كلمارملا منادب ذ توشجلاو تمأشلا عوملا
 © مرامتممونابجلارهو مدر اهون هيف دروأذ ميصالارو) تبا
 عاستامو ناجيالو لشكلاد فقادرالاو م انكاو هريئسلاو

 * ليكتلاو يمتتلاو لاضيالو طسمل ١5 ةاوأسل اد ةراشالاو
 لي دّيبلاو ةد انزل و لمين كللاو اصمتساملو سارتحالد
 بهذيملاد ميجا ىلا ئو حاضنامد سيشعملاو ناركشمل او

 3لاحسالاد لأّصسن الاد مضّم ارم او بجوملاد لوم او ىدلاكلا

 (ًابماظو ميرشلاو ميوهتا او سيررعلا و مزلن الام مىزلو فارطالا

 مم [يشالاو دارطالو ت انمتلالاو مارك سالاوأ مير قملاوهو
 طلبا مم ظفللا فدل او نابسمالد تانتفالو عامدالاو

 ديكأنو انستسالو كلير سالم ىنملا مه ظئللا فولتناو

 جياسلاد ميلمم اى أنعملاو فتونملاو مزيلا هش أع حرملا

 او نللاو ثلد ملا محد سانجلاو نسمعتلاو تيكتشلاو
 ل نانا !رنعلاو تاونعلاو رسكملاو هسغل نملا بأّتعو قىسلا)

 '| انملاد مةعجارملاو ّميراولاو :لداتملاد ةئداكعلاد ةنلابملاو

 ب 2

 حاضالا ىلا دمج أمو ن اجلا امأخ دارطتسسالاو صلال ١
 * انطالاو نابجالا عزد غءاهطمن وة دزمم عازم» ذر اهنطمد مرتت

 غانا مهل ويل عند ذ قأتسم عد ةسنجلا :ىبرلكلا سهزملا اطار ودا عوماذ دهن هبا قامت
 نى فاس امد هشاطلاو نيكملا اأن او هرب نم ىخا



 | عرف زن ايت ايس دارطنتسالوصلخعلا نسح أهلف لصاونلا
 | سات ايض ماشنحلا ةعاربو ارسال ئح ماو تاأبس انما
 . [سكاننوريدوزن عم قابلا ورو'انااهد مماوحلاد عافاك
 . |ثلا روما يديد ماممإلا ب انكلا ان هجريغ ذ ةعوم رجزنال
 "2 ًاناجلاو ةٌفيَمحلاو!_طاقش اذ) كارتشاالادام١ ناينحه مل ظئاركذب
 ..امرغلأب راع ىرمول 5 لجبل! اضعلد ناي جرح امو بيرق اههرلحا١
 7١ اان ىامكرشخم نلا لاق ةلهود لو نم عماساا هسه
 احم عبوعا الو ممن الد نوملا ص نطلا هو قد١ةأيسلا
 انا اهتلشم» سولو هلوسرو هللا مدلك ذ تأه انتل !ليوات

 ناكملا د[ قسسسالا نييلعم ل عاوتسال ناذ ىوتس لرعإارلع
 |” ههبءزكتمل دوصقم ر عرش زنلا »ب ىرروحلا بيملاسملاوغند
 | ىلا دوصتملا نيمبل ىئممل اهو نازملا و كاينشس ن١ ف أشنو ملمع
 )3 رى هتس يلوا ناهد اروكزمملا بينما نعيد
 1 امكانابمو دنعكريولا لو مب ىرول ارهز اول امى أسمح رك نب م
 | انت دلوك امه وانه مزاول مش ابهجركذ ىلا ىفد ةرحكتر
 . [دكو مىريلاوهد حر اجلال مين اف دياب اه أثينب سهاد

 ةمرتلاو ةرملا ل فجيد ادأيئبلا عيش تلا ةءجرلع همزاول سرك ذ
 ْ او نبأ بلاك دوصتل ان رحبل اوهد

 أ موياذ ىلي دع ةيربؤق ىروحلا ددض بوي دالوا لمس اذ ىفرحلا دنع ىلإ ]مجم لولضملأف ميردتلا كالا طول نانا ههأت اىناق اهههو
 1 ناجل الع و هيلع_ؤولطي اددبلا ناك عررأاد هرييسطت ىلع كلن ىبب كلا رخعت
 ١ ٍ بانكإ] هاركذ لم هلو كلذ ىب 5 نسما وهت نرحل دارملاو

 ماكل اورو ا! تبي زيا تيت ؛ تنل و لاق ثيح كر أ ضملاو دوعهلا نه
  [ىسومل بالملل اكالو ملف مجاب تناامو كالبرق لوعت اه يا لكم
 ..|قللا)ا ىرأضملا تمجزنو دونملا هيلا تبجونو اهوعلا ساجلااج
 . [مكانلج (نكو اك_للا5 نيتلبتلا تيباطسو مالسال "يبق تناك
 . | اهم هرطعي اء عم طسوؤملا مهن طنللارهاظو اد أي ىا أطسم ةم
 ١١ | اًخترمتي ند اديهطسو هطنلر لعق ىص نيلسملا هل شط سون

 ند تصر ل اوهو اهرحا دارما ناكالد نيينسملا املاح مب ا
 | هتهكررولا مزال ةرهئرىوهد لم ةيرؤرلا ملثم رد بوكت
 . | !رايخ ميوكمناول صاف سانيا لع ؛ رشا ووكتل :بقوهد

. 



 مناد لرثلا ةنحد هدرا مسح رم لرش ادا شسالاو الد نع ىا
 سه ارث ذر هصئتسو بكوكل ىلع ىلطن م١ ناك داررعم رشم و
 دست ارهو هل ديعبلا ئسملاوهد تأبنلا نم إ قاس امى لعورملاو |

 انبرملا ؤ عملا نم دارج مولاسم مش طخ ع تلتنو ةيالاؤنأ
 نمكلا وع يوك ومع ؟ُناك ناذ س انلل تذاك ل ك انلسراأمو اكدر زو 3

 ند (لرلا بيزعلا ملا لامع مئعحا ضد ةناارملل املا و ميصعملاو :
 ىضارم ديكاشلا ادا ثايذرلع مؤ جنم متم نك اسيح عمي هىهاح دارملا ان)

 نسانملا ف اككتيدر لومت ا سس |نملا | سيج تدار لقال اكن دك جلا رع
 هل ضؤ]ب نايساه و عيوبلا عازنا فرشسا ين وملاووه ممر نحس
 اه أ يثمم الظن ىف يفرد |هارحا اهاترابع اند ملو ابيلع يمض
 انه وزحلاو محملا مب | دارم هريمصح لغوي مح هشاعم ىحلا مادام ئافأ
 .| نيظفلب ل كرتشم طلب نه ئياه» ىرحبامو معأتساو كأكتسلا ”مقيرط
 تيرا مرد مكن رط هرخو نحلال) لحلم نمو ريشا دحلا ايهرح» نضامطت |

 ان ماوس مل )شمو مبصالل ىد ني ابله ثمود حابصملا و ثالاهنربا

 بوكملاب اتككاو وتلا ىما» لّقحي ب اتكلم نلف يالا ب اتكلج الك

 ءلورم عريجرشمو اهاشلا مدنج وحيد لول رؤسملا مدن لج نلف | ٠
 الضام دارب نال متحي ةدلاصلاذف 07 كاتس من ١و ةالاصلا اه ضتال

 ليبسكرب اعالاو كوالا مدني بولي ام او شت تح هسلوتو أس ضومو)
 “)5 ىاكسلا قرط لع نارتملا غمتب ملول بق واش مدني

 اليسر »وف اًءفق أبزم نقي رجع تمارا ىركنب تحبزتس ارق
 لنقو رلسو ىلع هدد! ىلسجواملا ةشح و بالعلاو ةعاسلا ماهر
 ثا نع غل | يطلقن لص ره ,ميوور ب نب) جرحا 6 سخحالا هلطئملب نيبزلا
 5 .ىل و هنتست ىف ميلجرييدلا ديعاو د لاق مهام) حا موف سارع
 نئلو اع لئن اهربظ ا رهو أهنحو بالعلاو دع اسلام ابق مادو

 نيضلا داعا م مدل مب دارلا نفاذ نيط :ره ل هلاس :رع ةأضإلا ولع

 ءلوقاهنلو تيكمرإرق طل ةططن هانلمج ملاذ ناو مب دام ,بلع
 ركل :رمموفاهاسرو لاك ّ مول ىف دم ند يشد اعاولاستال

 . | تادصلا اهنعزولاسّلا : اشار ىع اولا ل نيلوالا نال خا ايش اعا
 ركيلع نلعب اهالوانعو ءاجاذاف امك هلو أهلمو املا وس ىعاوبهت
 اىاخريل و مكشوجو اسيل ةرخام دعو ءاج ذ اف ,لّفلا الل ادأبع
 كمرذ لب ضودعلخد اى 6 د اتم لاك ةرد لوا مولخد ايكىجسبملا
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 هيللاو ىلا عيخا هيلاد نعل نعاماورغوجن هيلا اخ درعاال فيك |

 |3١ | اق) ملكتملا سوعارخجاللا بولس نم مولا لف بتم [اننإلا

 , ١١ | د سومل اوشا نه والأب نيبحتل اجت بت لجارملا ةينمل اون ب اطخلا

 ١ | نيج سيبقل احرز أهدح اب نيبعلل اوا كوخ امإ_طاكسا كاد
 ا لاا مما هئأيصو ماكل «رظتاهم كتم ؤرلو
 تر مسالا نم ةمءاسااو تاللاقنسلا بج رم سوننلا ميله تاج

 ١ |تشلاطلو تكتب مثعوم لكرمتشيو لهاملا ترك اذ نه دحاو لاونم

 ةهجود باطلا لا ملككتل !نسرل اشم هتيبنس اموزحم ىولتخاد
 |) ةاطعاو هيلع ماكي انقا ثيح عامتساإل ىلع هشنعبو حماسلا ثح

 فيرطق_منااهبعاالرلامو اكن هل وق :رجاولاب رصيصتختو ةيأتع

 باطلا لا ملكتلا رم تنشد اذ محرا هيلاو لصالا ابومحزت هيلاد
 |ةمزتعخدربريوهو هتدص طم زجرمم ل مداككلا جرخحا ثنا هتك و

 | تلا ث هشنل ديري ام مل بتمرب م امولعاد اهطلا
 زمللالا نه نا ره اولسحا نك هيدارملا متوعدو مهي نحت م أنعم ل منك

 خالك ذ هسنغب درعر أ بحلالا لصق 111 هنم ثبوكي أجا دالرظن هيضد
 ده نيَط ازيا ادوصحلت ماوتد ليدي ناذ اول ثلا نك سيل اثمهد
 :.م ازا ىر اكن ارز مأنزعّتسال معامل ثلا ذ د لرملا نا اكول زب أد بييجاو
 1 ئحلاظمجارلا كلل ةربع ةلايهينا مز0 سيل هذاومىلا ىبعلا عوجد

 | مميحرهو :رسح قرد اذ دافا كاذ و مهذ لخا د زال انوعجّرب
 | ايا هتاثهاررهو مىجرلا ميلا نم 5 داع بوجو غ م/شم جاع
 | هلاثمو ةالاصلا|و مقا ناو تيملاملا برا كاش أ رماو هو
 | وا ماكتملا طما نه نن) مهأسلا صغياناهىكجوو ةبيحلا ىلا ملكت نم

 أ تولي نمت ههولك غسيل من او باغ و'رضح عه اسلإ رم ههصّق
 اهل روض ذ مي دبيأم فزلاخ هسنعلا زكري و جوتي و
 | يدع انا تهرفخيل لصإلا و هللا ار فخيل أثيبع اقف كان انتيف أن١
 ا .تيلسرم انك اند أن لع ره لمد ان صالاو تكابرل لص شيك ١
 : ونا رلزو ىلا اسيج كيلا هما لوسي أتم ل صامد كبر هم ةرجرم
 "0 ةمملامثد اهارحا نيس كتل اعل دعو ود لصالاو هلوُسرو هه أن
 10 | عابتم هلل انعسارلع موشن ىزجل دال ةيبصعلاد هضننع
 _ [ّتئاطضق اذ ءاوتد مهطبد المو امارّتلا غل مند مل مكتبا رلا بالملل 7( | تسر احد هولشمل رص اضحلاو ةروك انملا تحاطصملا رم # تت اع



 منذ لا لرش نإ مصيال اشلئاذهم امر انسانا لاق مث ضاق | ٠
 اه

 منك ذا تح ةييلا لا ب اظل :ره هل اشمو |رحاو م داوملا انوكي انا ا ظ
 لكلا م«. أطخ نع لو لعلا ةتككد م لصالاو م هني جد تالذل ١بنأل| |
 تفائل مءاطج ] عرمس اول داما مزمل اب ججلا مهريمل ميلاح 5

 ناقش -

 يم سبيس تن ساسس يشل 0 مهذاكو مهمؤمس انما مدداكزاوىب اظحلا درا ليقع تان اننا كات | ٠
 دام مج نينا ”ةلونرمص اصتنخارإلا ةراشولاا لواط رع تنعتل اذ ميلا
 "و بتملقرم اللا ماعلا باظحلا م الو دع يالارخا ذر مهع

 نص اخر و) ب اطملا ناوهلو كال ذ سكع هبوجوت ذ تلسلرطمد نعأ
 ما ملاسبا كرب درزن نجزلا بع نع حاجات: جوح اذ ماع هدو
 مع ثيرولاركذ لاك م نيج و هلنلاذ تنكا ذا: يحدق ةلاقأ ١
 حخرتعو ممججيدا لصق مندل مب ثيرجد لشي مو مهرتعع ثرح نأ ٠ 3 2 . 5 ءالآ

 ناكأم نعاس رمد هسدذ متر أنع نه لدا م مهرب و ةالويو تس نو

 الاد ىط اذامز أبر ثبورحاتملا ثايب ىلا ةفيطللا امم لع موا
 هده رك امد ىلا لوحارجوجي نا مهي اغ مخ مهراعااهف هونغ د | ؤ

 حانرلا ةيلغذ كلاما | اخ منال اهرطح بوكر: تقود مهنا اضيا
 'نرئسلا !ىومشتت ا حايرلا ترجامل مث تيبنض احلا باطخ مهطانخ
 نحل !ذا نإ ناش إل 5 داع لع ناك ام مهدوضحي قبب ل كاالاحلا اوساو

 راسا ناهد هرنحا !١ ةخيصب هس مهركذ !وناغ ألذ ربدزعهرلك باغ ١

 هدا محو ثودي د ةاكر م متيتو١ امو أضي»هتلشم ردو هيدوصأ
 بوا اذ ايصخلاو توسل او ازمكالا ملا هل و دومعصلا يف ضواقإ ' لق نا 5 وم اىزمكلا ىبلا هك تن ولا كدوانإ

 مسلعاطي ثورب كجاوزاو ين ةنجلا اواخدا ثور شرا يه
 هلاشو تانمتلالرركذ ثورلاخا دو تنادلاق جس يبله صال
 قضانا عر يثتف ح امرلا ل سرب ىلا هسا مكتبارلا ةبيعلا رم

 ه«لوثىلا ةلابعب ىريسا عنا ادا حس ايزو أهو ايس لكذ حو اوأ ٠
 هم ١لاّمذ ةبيهارلاش اث تسلا أت ايد نهري مل هلوحانكراب |

 أت انشا نوكي هةبيطلاد هيبربل نسحلا ة)قرلعو نييصبلا عيمش اوه
 كرت انتلا ماهو ثلاث تانلااش اياؤو انكراب ماش اشإ |

 هيبنتما اه اثماو تراب نه ةرئاذو ىرشخم نتا لاق
 هبينعلل 'سرل اسمو حا عر تتم لخبي ال رثدو قءزافل اب رعبصاللا
 اتمككها مكاوري ىلا مُسجل ليلو رجلا زا اولاقو باظنلالا|

/ 

 )ب

 هأن



 لصا» ةضاسب

 05 مهر مهاقسو مك ل عوكمل :ملاع_ضرالاذ ضانكم ثرق ام مهلبت نم

 ظ : [رغو قلو [صحاخأ نعني ناىجملا دار ١ث ممر ابوبط

 |. عرحو هسإركذ ا ذ'نرحلا ادأك ةرعاملا عروس خذ مكو أم ساد

 . [لماهزو لابقا» تاس لع شحنت اهم ةفصكت لا ةءأغصركذ
 ..[الماخ شخ نيرو ازجلا موي ذ هلكرمالا ثلاه رنا ديمملا تيدا اممود
 01 نضر ءاح هصيضخب مث افص عرهنم باطخولع هد قمري ال

 أ ةداسلا ورجال 2 يل لا جتاخللا اهالي و تاطمحلا ل دن امتسالاو

 «ظنريغ كاننال ةّشرلا ذل ةدابعلا ثو دريملا نارلا ةراّسدلل باطما

 ماطتملا عم ةدابعلا نضل ةبيعلا عم ريا ظلم لممتس ف ىايمتذل و
 ذو ةبترىلع اوهام ةجاوملاع هبط اجلا لاح ظلال بيا
 هرب نل١ل اضف قروسلازحاءاح تالذ نمو ٍرعو بداتلا قدرط لع
 :مو الفشل هل اماضنالا دانساو من كب اعيرعم مهلغ ترها

 ١ 73 هلقثل هنعور بضنم ارك خلاد اراصارلذ مهلع منملا طارص
 ١ : سنار مذ بطال ارث د رع اقره لظنللاب «احو أطناهيل١

 "| حاولا لاح هزللا ذ ميلا بضل ةمش رع ايدانعت مهلع تيضتع
 ٍ ترم ةرئظملا تأفصلا ميلع راد دخلاق نت توسملا رك ذ امل مالمو

 1 ملل قلعت تيررل روبل هنن امو اصجرو اذ اهند تيملاعلل انر منوك
 : انأعتسم مرو نود ١ نورعت نوكي انا وشح تالا مظع ملمع

 ةكوحهن اسامطش روك نما ك انضفاب هزيمل كل نب بطوخل مب

 ظلوا ةنامتممو ةداسلاب_صع هتفص جه :رهاد غلايا ليش

 هنع مهدت د لا «امّتبع ابارلع هنت معن اطل ويش

 ظ ميلك ظعاب | اعمايقد ربط انهو مثرصارم :رعم/وصدد مد جس

 | كاماجلاب ازقاد ميلع انشد اب برتلا اولس وت و هلوهاامب هؤجرع اذا
 . | ككيا]لاتخ هتاجانمو مت ابطازجل اله ك5 مي ق يلب اجمل !اودبتو مل
 ٠ 7 ريف اسف طوش لوألا تمانيق يعش كاباو نبت
 ظ | «لمتتاا لاما سنو ذاع هيلا لجل ؤريمشلا انوكد

 | | ةلكري_زاذلا تانلتلاقيواص تا ى اوكي هدب ميلع ماالاد
 ش١ نيالا مريعد سو جن 0 توك ناأضي»

 ' 1, وب انا لع

 ملام 0



 هلغأت باطن كومتملا لمملا «انيوهد تانتملالا ص أبيع
 ب نا ارياع حملا اق تمن احد مولع بوضممل اربع ماونكه رلكتو ١

 بلا من ارلا حارس ا# سورع بحاص هبث فقؤتو مولع تبضغ

 ن9 لج بِيرعمق تانانلالانم» اهارتلا نر ءاح عبصابا وا نبا
 ,توبرم ثيروك نه ههرلك خرماكتملا مرمي ناوهو هل اثعرمشملا 3:
 هارب اجب لا مهر أبخلاد نع فصلي و اصمم لواد نمربخي

 عندو جوك ,مرل د أملمالا ناملوتك ل والا ثعر ابتحامالا دوي ما
 كح مر نهر ابحالا ىلا اد اسشمالان عر الحلل نغ فرض ىيس شل كاذ

 باو تاشالا عر ا حالا ىلا هير غر ايام نع امس لاق مث

 سماخلا سأمطلا تانغيل امس ادا سي ازههو لاق كيرلا يلا
 ى ١ نيش الو! دحاول ب اطنج م مولكل (]قذ تا ننلالانم برقي
 م اا سولو سيشمل ]باو جوملا ١ مرك 3 ضاط باطل ا

 انرحو امع أنّتفلتلل |نتئج.١ اول اق. ةرياش للالا دحاولا سبل اشه اماقنا
 !ذاءنلا امر أب ١ ىلا"ضرالا ةءايسرمكلا مل ابوكتو أتيءابا هيلع

 درا ىو اير زف بحاولا لا نيلشالا نمو اشلا ملط
 اوس نا هيلو ىجيعرلا انيحواو مجلا لاو ئشنتف ليلا ثم
 ًللصل ليت او لحارلارلا ملا انخو كوب طاسجا و اتيويبرصمب ايموتملا
 كل متعطتسا ناضالاو عوجارشعد أب نيشالا لاو تنم يح ارشد و

 لاقمال اضي ارثم برعلو سس دأسلا فابزكت اير 01ىاش هلق
 ماضملا لاوضاملا نم هل اشم ضا ىلإ رمااوا عداضملاو ١/هص ادا :س

 ١ اهزولإ نب نإ ندا سطلاءنطت *ايسل صرخ ريش جامرلال سرا

 اوم او طشملاد شرع لقرماف ىلاو هه بسن ع نورا ضن
 «.تارؤنإق اونتجاك ركبلجل تب امام ماشا مك ثلحاد مفيجد

 فرو لابجلاريينش موي» و مصهروصلا ذ ني مورو ىضاملا ل١ عداضلا
 فا اوراس او هلل'بإشا اذالاقرمالا لاو صان دحو ةربراد ضضرالا ّْ

 انربءوّل صم فرب اهامه ئه او ناو ىص املا ىلا رماظ نمو كرك

 ب اىح اك همو نإرصلا غرلسو عيصالا ىلإ نب ال5 ةدالولا ُ
 تحاك ب وعجل و نس او مضرب ١ ىكأي١ اياه تعساو فىسود نزخ

 د بالابر ملا داحلا نافذ ولالا بيد لنيل ١ الع مب تأأب مالو
٠. 

 | تورش هيلا زاإوهو هرتثاو ةالصل|ارمق١ اددو عياضملا لاذ
 اهينتدكرلع ةبرم جودمملا ايد مسا لكشل اركي ناوهدإرطالا|'



 مجالا

 ..[شدي مهركذ أ اد ءأبأ ل ركذ عرجم أثه جرب ملثال الاعإل لجل مث ىجلاب
 1 ال و اذ الود ,نعاهزخ م 3لملا بحاصب رض ًاسهتتا يلا مّيلم
 | 6900 كي أنا هلاد كاحلا بخ بوتمي دالو١لوق هرشمو بيترتلا ىلع
 0 8 د احلا نم عولامل مدلكلا ابوكي اداوه مهأ يشم اءا_قادهس اول يعمساو

 .هظانلا مموزعو هنيكرت تلوهسل داكتو ميجا 1 /رتمك امدح

 مارهس إلا رق ذاو مل بلا له لاق تال نكهزكدارمل او دكر ليسا
 كا ذ رهو هعأريط١ ةرئمل نصئالاد :ؤزوم م: !رّمذ تءاحرجنلا ذا

 :نسؤيلف اش نفل لييوطلا رج نم هن أ ةوزوم نارّلا هن مو اه
 طيسبلا هدأت ئيعأب ثالنلا مصاو ىيوملا تهد شكل ءاشي ومو

 و ميله كر صني د هش ورضاولا نرجو منيكاسمالا__عَرنال اوهصاذ
 أ اجد ءاشاج_ع ندي هاو لعاكلا هك لديلمؤع مورو رص

 ةسواريصب ناي_إ هجور+ هدملاذ جزحلا نيمو مزنسحط رص
 لمرلا ئهو ايلزنت اههوطق تلا ذو احلال مهلع دياد نجلا

 ' 7 | تع نااكوا ميرسلا رهو تأيسايرورق و باوجلاك انانجد
 نيتها رهو :فطو رم انشا انشلخأذ» حرشمل !نمورتي شرع
 'إ تولؤن مود داشتملا موي عداضملا_:رهو أش يرح. ابوهشي ابو داكي ا

 داب ود رجلا ثري رطرم م«ىلق طر بضنشملا ثم تسرب ره
 « نيتب هد بكاد» طل ماو براتعتملا ترجو مجالا عشا اهااولا
 |[ بيطرع ذا ضرع ملكتملا مث ني اداىه مسيصالا ىا نبا لاق جامدالا
 ”انبلارحاو ١ ينصزملا حارا مداكلا ةربظي ثرحب ميد غاب سدو
 نال ةعب اطملاذ ةئلأبملا تمجيد ا ةرحاباو_اطوالاذ يملا هلو هللوتك
 | 6 اوس هيط سالى زالا تقولارهو ةرطال قد مملاب اخت هدارشا
 أ ةطلانملا جر جرح ناووهو نيملاب دارتشالاد صولا ط تنل أبم
 نا | منجرتنملاو زملا بررت اف ثطحابلا ذي مقيقح هؤرمالاث رهاظلا ذا
 ١١١ ( عابر ي» نهذ لاقي نا لقالد ب_جرلق ىلا تيابلا غ

0 

 | جيداو نمل ئصون انه هدرمت اههذ نطعزملا نأ ذاع غضصزع جامدا د عا ىلا
 أ مجيقسو ناذ ا ملع سرك ءلزق ذ.ةي نشل و غل !ثيب مهب اك نيلتنم | نبتش مدلك زاد أس الوه تاهت الا 'زجلاو ثجباا للا ةراشال هد
 | اتبلاب حّمعد ةايلل لب اقوه ام فاطصا لبآسو تيت هلملاو عوجلاو نسال رم تااقرادملا ميج _ءّزع احن هاذ ماركمو لالجلاو ذ كبد
 ١ 7 هد ١لفدا نوب مث اذ مغصو عم تاطظطإر لع طر تاجرجولا < أنف رحب

 | نيب
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 ! قمنا ننزملا رين مع هئمحو اتوا :[خ :1نكالاو:للجلاب اقبلي.
 دل ١ لكتملا رسب اداوغ نإ تدالا يارعد ءانه نسامح مجةيال|

 ”ايصرعم هبيكزتد مالكلا للذرلع هنمارار تما دعص رع. حاولا |
 ةس ةرانو ةراعتسال ظنل ذ « حاب ةراتذ_مارعامد اهاملابل اق

 رحدولا دصتملا عزت كلن اذ ثازملا صصق ميجا نه رلعو عبصالا ىلا
 5 درتح اف انل» عبلاوقد نلت خروص هات اهناسم ضلتخ لئلا|
 لهاظا»روص ذل قزملا را ناب الو منه نيعضوم خه لتشس داكتل قح

 ةياعرم هرمس اء لوارتملاو هلشم بسرلعلا ثري ناب اضمب ابهطعب مجالات
 علا يولم مولكت ظانل ا تدوكت ده ف اشلاو ةيسم انملاو راوملل ئسمل
 رض اس زعو» تلنخل ال نجوا هسيختءهظانملا تناك اميخل اد اك ناذ دارملا
 كرلاذ كل نكُم لاهتممو مارملاثمد, اطسوتموا هلوار تم الواد و١|

 متااطانلا بيرعأب ا أرح ابوكت قح فسوج شنت ةوتفت اكد هلوتك
 ىلا رايسشلا» ةهاسلا ماما ضي مباو ال امتار قااهناق ءاتلارهد

 ظ انلا برعابو اهتالاعتساشكاو ماموالىلا بق لازت ناذ
 لفل لكروا جتادا ظنملا ذر مضولا يس نمش اذ ضجرحلاوهد كالا
 كولش ١ ف بعير و فاوجلا عوسملا يحول .ميدرطلا غاب مشج نم ةظفلب
 مظنلا ؤ بس اهتنو مضولا ذل ظانملالا ل دأعتشل د ظانن الاد فن أملا
 ظالملالا ميمي ف اذ مع اجا دبهجمس ان لمس اد لاق لل ةرتع دارا امل و[

 نزيل ارلا كر الو ىلا مارق :وانم» تر أسم مبارعال ةلوارتم |
 تودريل !ليملاوهد حلالا رلا هوكرلا اناكامل داشملا سمه اودظ 1

 مظبا لعباّمملا نود ميلع باّمعلا ابوكب انا بجو را ظلا د ةكراشإ

 تكامابملقو مدلاطصامو قررحال امود :ىزلا نما اظزل "داق |
 .٠ طور ةطل انا و ةفلكل اهرمشمل )ب اتسك 0 لمذلب ا تبضكا اد اهيلعو

 ىلا راش لا اوبك نش خلو اذ أذ اوبك ءكلزفا نكد اهلثل ةّئيسل١
 تموغص نم مل ١ث ا بؤجرطصد ضو (ىيلمذ اذيتع ارك نوبكد ما
 نح١ دأتممل !نملانع اجر اذاركتم اخارص نوحرصد ما ىلا راسو
 ةررطلا ل نكمل ةداسز ىلا ةر أشالا سداق نم غلب را اذ نيته زيزعأ
 انا طرص١ ىم ملب» منا رص ١و كيذلثمو تّفعالو هل دارالماو

 . [تسواق ةةِسلل ىلا غ ةرمو ناجم جرم خانحوا فا درا» ةروص

 . | لالا اجيك ند لواإ غسل حعرش دبات دو لفخللا عم طتغللا فوات

 | دا حال بضنتو اسد مفٍرت ىلا لا هتالا خيص بزعأب و ىاولاو «ابلا



 1 .ىرجهيلا نااكىثرلاو 5 انوياسر : محرلاو مجيلا نم غلا 2

 | قس ناذ قساو قس نيب قزملا هذمد ةرظحلاو ةم أخل أد سعشم
 _ هاشتل اخ دزجلا برش ذل لاح هزءواازحملو ايقسلا ثم :قلكولال
 . [ةذايلرلا برس زر هدرو)١ لولو ”ئلكه ضامل روس اد روبط أي ارشس مب
 | ايما ذًاقسلا هل أقرع ام هانيم سال أّمإرف م مكاتيتساو

 | ترم اوك طوس اترك اد كاررجسال سا ةئلكلل سل ال |
 اكتمل املا ءيِلغ كروام_لعاشاذ نسالا نم أبر (ثمشتي انا مثدبل ١

 ها( | انلساوإوق نكاد !ونمؤت ملق أنما بازعالات لاق كامدتس» اشم |
 / | ام ١نه» اىنط مجول يشارطنم ناكأ اوسهوت ل هلوق لعشر شاول طاف | ١ 3 تين قا

 8 000 يا وطحن اناني ءانق زبع حت ابننا ناجمو
 | ثلل نب تاسللا داركدا داو ثاسلل١ بلّسل ةَسق اود ادامبالا املاعيل

 2 ١ لضيياملو هموتن احءاضنا كلذ دائو أت اع اىسالو أمزلاسا ىمس
 /ا| | مزاملا ارهاظ هيلعام حاضب) كإءرتسال قمضت ايلذ ىدىلق د اناجال

 ' [تنسنلا ممتكرلذ انش سال لاشجو عوسادلا نم ع لاكش الل هرم
 [د لعدم ةغبصلا بإب عرملا زهر ر ابخلام) ناذ اماع نيسفخحإلا
 | |ثبلتريقولذ) مهزطلارخ ميكلها وعرب همرقر لع هن اعد حز

 تركب نإوهد سرافإب اهركذ_رصاس هاا ثلالرك جم هداع
 اوك ةروسلا! تالت ) دل كوخ ةروس ذل مدلك رح أرقم روس ح مدلك
 |١ ١ اد عرخالاد نيحلاصلا "رمل ةرحاما غطا أيليرلا ذ هرحا هانساو احد
 8 ءاازجرت انمؤم رث؟اي نو هلو ىصتشم اند اسهل مال باش

 ب | | ةيضحلا نم تك هد ةري الولد هنمد ىلسلا تاجر هلل كفؤ
 | | ميم ماو فرضخم بازجاو كندا لوف مذيل
 1 1 تح «اجورإؤ ف تكؤلاملا ةسرا داسمالا دال, تم تاو را

 ., || | تمم انئح] ذل فيك مل وق ايم اهو ديسرشو ين اس ابد شمت لك

 ”ضاخمألا

0 
 هي

 اانرك وذم ةفو النيم ةةاوه لعب الجو ديوث ةعالك
 ال ةنسلا مولع دس غلق مون هلق ط اضع هد س انبارلع الدش
 |مهوق سوح علوالاذ ! دررشمو اننخم وز هدأ مونهلقد
 .| نملارطي مود :كوق اع افاشمل اد داشلا بارما ملا بعصا وداند

0 



 باسم ةزقافا# :ةماقاوغل اربالا هبحانس |
 القاتم مرللاو «ارل اذ قرع لك ناك ل51نلد قرملا ىل قلننان سرا | .
 تم اّيذ اسال سرا 1 نايرلا لواخاوس اجل هلق ذليل نعد | |
 كيصحا 4١ وسرأشلا مسو] محو انطم» اجلا ىرش لقد ؛اجلا ماتم ملل | : ١

 لصد وا # ىضدو 4 اما ةايسوبا هسزجو ليف عاريا تحأ
 ةزملازاط وه عبصالا بان لاق مز اهبشي أب حما »بكت ظ

 ب انك! ل هد ابل هلرذ_رهو قدحاو ٌمياالل صرحا ىلو لاق دارنا |

 م اخسر اكتساب انأخ مياطا هد طاير نم انه رونا ْْ
 نا مهو ناجم انجن ينم ملا مان اعام لع مييوملا جزم جدانحلا |

 دى قاايلذ مب مني ام هلع اذ رع مني ن١ بجوب ام ىج_:قايام
 علل ليكات اثيمضتم مداكلا ناك ءلعاف حرم بحورامانثشسالا | |

 مه أغا ناالا اومن امو مق اهريظنف اتم مايلاهيشس اع

 قجرين رايد ام اجرح نزيل موقد هإضخ ارد هإ وسرو هسا |

 ىنتشي ىح عرج ام نا أنشت ساه اظناخ هسا أثمر اور ثارلا
 هبات ناك حانحالا» ماركال ىضتشمت حدم مغص ناك اذ جارخالا | |

 قممبلا) بيدرتلا ىكه الا ل حوش ممل جحو مايل اهيشيب ا ظ

 اّمالسامالسوشتسا امزلاس امزاسوا قه امن اتدلو اومن اب |
 كلا نونا :اضنال ايكوم كلذ ناك مشن أتلادنللاءاضوغىزملا ا

 ثفصرلاو عنملا وشو ب قلعت كانت ىه ينج وعنلا تروا ظ

 واشد عم تخل نع ةلصئنم :اج ذي شلك ةجؤشلا ند ع درعد|

 نيل ةريضبلاب ةطتاناد ةايوطا زلبوطلا لمجلا بوعد ينل طقم |

 تسي و ئيمطدو هع ذلاو اني دبس ىنوىنةلخو لا ةلجوطلا|'
 ةطسوتملار هو نير مت قيمي ىزرلاو نيفشد وف تضرما

 و تيملا نم لا جك د ليشلا كر انهما يجد نابلا غليسلا لع ئ

 ةريضولا اه بكرملا تءاي لو ميصالل ىلا ث بد لاقل نه تيمملا جرحي ١
 ةنكملاال ةدوجمملا ثلا ''افيتساوه ميضنل ا تامل 1

 لقربلا 2: قر فيل ذا اسمطو أ ذرح كربلا يري نااوهوع الشع '

 تيما ثم نبه كثدأث الور اطمإلا ل مطناو قع اصلا نم فيلا 9| ٠
 تارثحلاب_اؤطاس مي ابل همم ماظ منش ,ل وقد

 0 2 الا رماسفال نه نموا ك ملاصلا ناف | .

 ةظنو ابههرصتقم اخس طسويساماو يامر ابن ها ضاللاو :

- 

 ايوب

 فوعَتلا



 جدل ١

 ليرعلا
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 بنماوصاو هلمملا باوصا أمر ررمملا باعصاق هش الاثاحاوزا منتو
 ' ول 2 ءفازكو ابوّسب اسلا بوس اسلاو هم“ اشملا باعصا|ه ةمءاشملا
 ؛ | ابالد نامزلا ماس قوتس١ تالذ نيبامو أنفلخ امو ألي ديا نيبام

 7 .|مهشد مطدطع_وثم ص ميف ءام ع ة:اد للك لخ سد, قو اهب
 ' | هاذ ىلاملا مأسق فويس مراه شسم نه مهد ةزيلجر بلع نع نع

 ”ميحنوتس) مم ىنج لعد ) دوه د ام أي مسا دورك نبني ن١ هلوقد
 ١ و اني درل بوو خان اشهد بيته ق هركذلا تءايه
 اوحا ميج وتس١ أريّمع «أشب نبل عجيو أثان»و اثزركذ مجدزيوا

 هل ناولا اكتم ركن ندوه عيب ب تنل اهل نسم اخارو نيج يملا
 ةرملأبجلا رهو ا هلومكمبص ا و!تب »اكو تي انكاو أه ةدؤملا
 |ملاعاساو كلل نب دارملا ل5 دوس بيبازعو أم اولا فات رحو ضي
 ١ قطاع اضرلا ةداجلنال اقرطللا "ره ميغ اولاد هيتشملا وع ةيانكلا

 ' |ارمملا اهبودو اكسو كرطلا موارد ارجأبملع كاسل شكى لا
 . |ميزظلا ءأ سل اد تمرس اضلالو اننملا طابت اك! دوسملا ارمحلا ثودو
 | ([تبانرط نيعلا رورظلا 2. ةناولاشلا داولا» ده تنم اكاملو حونصولاو
 انفال و ئقدالا فرطلا ؛ض أبل ادروبإفلا مل العال فرطن اذ ةطساوو
 ا | تداولا تاكو بيكتلا اذ. داولال عضو يع اق يس رحاماو داوسلاو
 .|يادببل بضد ملعزك ارحلاو ةثولاشلا اناولال اه رع جرحت الل أ بجلا
 ا هذ لص كال بك ةسمشعسح هرج كلا ميال ت١ ةلباشلا مر بستم
 الاد ىلا ملاكتمل ا اصتعن داو جركل ميشتعتلا ةرعصو جي,لشملا
 هاوسإع هيجي جد روكاملا ف 3ك لحال هدّسم سبأ مم عرب انود
 ١ | ساهريد نو دركالل اد ىرعتسلا صحم كرمتسلا بروه ندد اه هل قتك
 | ىلا نبان فرج ل جر ممر رظ ناكسمرملا نذل شلك بر اجره د موزع
 [هرشل برو هس كنئ اذ مهد ابعىلا اًماخ ع دو كرمشملا بع ةشسنك
 اى ة مام عزتش اد اوه لا يجزمِل ١ هيبودرلا أمه تيعد١ ق١
 |ميمجودص نولف ع لؤخ هيض الا طر ةنملأبم هل ثمرخلا مص
 | تدررمؤخد ةقارصلا ةهصد ص صتسم هش عرحا قيرصلا لجبل رد رج
 1 | افصتإ ثيزحا ىنكل ا لجيل رم او عرج تكر|بملا ةسمشال او منك لجل أد
 ْ : اناّملا ذ «تلكيها رهو ىهوهورع مث اكريلع هوئطعو تاكربلا دهاصد

 | هللا ةرثيعو ىؤخي اد أسره مليا ادا يمملاسيل ىلخحلادا دأسمج م)
 | لات شلل ؤوركذ ارا درارلا '*]ذم درج ساكت ىللحلار اد اهلين رهلد

 مرح



 تيمملاب دارملا نا ىلع تملا جريد تبملا نجوي جيتي هلم | ١
 ثاهرااك 5 درو تداكتت سمع نبى سبعا رقو ىرشخم نل) لاق ةغطنلا
 اىكرباضنا ىرقو فيدال :رموهو لاق ةهرو اهنخ تلصح_زيسم خيل أ
 لايمرب هما كا ذو ديرّتمل 'وها نه حنا لا5 بوغست لام ثراو
 كراولاوهو بوتج لا نم ثبراو هنم ئترسر يلو كلن يل نىل بهد

 ةدرعل ا ظانملالا عاني 'ىه فاد لاتنلا اكراو همم درج من اذ هسلت
 نلا ساوه هونك تافصلا غ دحزت امّمكاو دحدو ي أيس الغ

 ذ ابجلازيزعلا_رمملا :رهؤئملا مالاسلارسورولا كالملاوهالا كلا
 تاريسم ووو ميال بو دماحلا دو ب املا ثنوش اتلا هوقو ىكتمملا
 ًاهيتز ىلع ثوصرملا ف اصوا كمون ناوفه بس: رلا مبالا ت أن هؤم

 يقل ايلا بع هلك هو اردن اقصو سيف لخري دلو ةيحيبطلا هللا
 كذا ىزل اوه ىقو ةفطب رم مش بازت نوم كشلخ هاو ماو ميل ١
 "ساونا م كلذام متم مث :تم رم مث ةططخ رح مث باو نوع
 يل او رمل ةيال اهدرتس زك هللونب د اخوي ازيوكتم مث
 أهدحا أيش ىلع لطي تيما يح اتملاو كدت عوز ذامدقت

 هيث ممتن أجلا نس عوؤدوشو هألمه هنيماعمل وربع متوه انزل عاما

 عؤبوهو هنع ةرابعوه مساب هلرك ذر يعنم هيد ئعسلوصج :ضأشلا| ٠
 د ىكزمازهدانم ةزصاثلاام لش هل اشلا اضا مره ناجج» نأ ٠
 ل ركأت شمل مولكلا « أننا ل نيعلا مولكججاند) منارلا لصاوملا عودذ ٍْ

 مصاول! نبا لاق قادما عؤملاىها نهد مخلنملا بيتش وا ئملا

 لكل وقو رم سعت ارشلللا ناأبه مهلع أد تلو هْلوق ليخالاد

 تريذز للا تي اخ ارب أد عرش بنتغملا نبا هزشمو يارا مسا لوسر

 امه داضب نم أمه منا تككولللا رع ب اكحاح هبزتكادزرتلا
 قاضملا تااكد )وبلا تفاقو ءابسلا ها اه: رهئا نيضانيلا :ره

 مارب انوه رسانبلا هينعال تانلي رح هد عددا أم ع نكو لاق
 مس انمنافريلا اضصإما ىلا ليملا ,ةدكافو ةعزرملا زنك ش ل5 ظذللا
 ىلعل جا ذا كش !١ ظفللا تاراو هيلا 'اغصاو كارم ثرت ل اضلالا

 انيلل عاؤناو هيلا جوش ىضنلل ناك ذا مسدارملاو « اج مم ىتعم

 وى

 لح ةعاسربعاوفبل ام تبوبرملا يقل ةعاسلا موتمت مولو اتت مل ىسك

 1 اهءابضو اهدارغاو ئورحلا عاؤ جا قف ناب ماتنا بهن ةريشك

 : دكرشلا

 نسانملا



 ”عاسلا قكولطان 00 ئعاسلا ىحذ كلدلا نعد نكا ىلاط ناو ْ

 انقد تيرزنملا طماع اداكضتيرظناف تيرم مهق د انلسراّملد (

 : ضرع ؛اهدونُذ ةتازدي يم ادا !

 تكوورعتب مراسإ ع ةأىس نإرملا د هنم مم 0 م

 7 كلذ ؤ انإر [بزل اد لبللا هم'ى لي نأ صدالأب بهذي مقرب أنس د اككوهو
 ' 00 يحريوام منال جوك "مرطب ركاو رأصتالا ىلوال ةريعل

 ا اوه اتلتكي لطي وني 0 ا ئيعصوملاْ

 ْ ٠ أصلا تاهزو نيت نيتعيشح أوكي لد اذ أهم لحامو مهيمح | يوكن

 قر مرسي نجلا رع مواكلا جرحي كازو قمح حل ل عو نأ ةمانعلا

 طاللارمانجرمدو ئرصملا ابندو ليلب قص !راجتيتملو طراج تنكر
 ذاو نيّئسو يمطدوه_ونإاو راك طتنل١ زو ورمل فلتخت ناب

 لست تاكرلا ذ ضوانخلال متن اد اد برجل ابنهو تيطشينؤ دو تنم

 و اااه استضاف واس مط وربي نقول 10 ورتب نصمتملا

 ا 1 ا ئورملا ددع خاض تنت نأب

 "7 كسك قالا ذنجون كيما قاس اب قأسلا تال او مل مك

 | ىمسو لواللو اخاه ذ ترج جرا | ضرحلا بيلي نأد ليزملال برضد
 ش تثيلسرم انكانكاد كاملا ىلارظن اد هلوتك جوملاب ناشللا مهطج

 |((اوو ماضل بهند كهش ديب ثيبذب له مب مينادا هدد أن نما اص

 1 95١ طسرلاو) لوف نأ نام وس جزحلا ؤ باقم فرب افاتخرط١

 نءانا تاب رحيل هتددع 8 ربع اهرمغي مهو اك هل وبك
 بيئي (ذ لع او ةنمل ةزمهلك ل دد هلومك تانك هذ برا ةمربع
 ل جب هزلي مر 1 نحت اك مذ هيد كربلا بل او
 حرم ٍلر اموه و وفوملا ابهند صالات راما يض « احا ناد بوحرمت ينك

 ١ |اهلتخياياب ظل اهنمد ىاج اف راهن رج رلوتك ى رجا جا ىاائلك
 ١ 00 اي ديفا بسام رج

 1 000 مرظان ابيرر لا ةرضأن
 1 ذامتغن ,اد داق ن اهنو لب لس رس ىود نسب تقرت قع

 |كتي و ماد تاسهيد ونت ى ضسملا مهو ق قاّمتساملص ١

 17 0 نان ةواقاو سانا انتوا اكاد تربجو معلا

 | فاو تمكمي سل تي اضيإ رم يكن و ناق نيتنجلا انجو ءازتكامتش
 1 اي ميما 52- داموا سنك ل مري داو ميحا "هوس



 أ

 انيك 2 ىنصملا ال يظل نس | حلا «خرس أش جلا ةدركا »ا
 ىلا اها نيةداص انكواو أنل اهؤمب تناامو اتي ءاوتمك لولاة
 سيئه ١ ٌمياعر عم هأزجه و دؤب من اذ قديصمم ثمدامو لت ل موك

 كثوذ ئدم دال ق صم ذ سي امئمملا اهم أنل نمؤهذ نأب بيجاو
 لوو ىصنلا عم هانعم_:رسؤماماو تقدصيل لاك ىل ق رصم اله
 هك: ال/بلطوهد ةدابزد لق رصتملا مهدوصعم د مما أطعا

 انس نوم نو لاعب نوغرت١ هلو ل لات أيدالا رضعب ل وو بع
 |* امال ىاجا سيدخل ١ ةأجارم هرذ ناحل توعرتو ل اكول نيل انما

 كمافيلكتل ا نيه ةياعملج ال تسيل هارّعلا ةحاصد هأب نسلارخ
 ةاعارم ناد مريع بمأحاو طظاالإل :ةلازجو ئلسملا موت لحد لب

 د ١ متول ةبوع يو ابوغرتا لقول و ظامل اه ةأعام سملوا مداعملا

 جاد ان رثع باجل نه [ضييخت حدو ىنمج ارباب ىراتيلارلع
 اسحالو لولا ماقم ف[ مت |لاو نيم نعل ١ عناد [د اكمنلا نب

 ىعم منزل صني ضخا عوي ناد ىدوملا باج ١و ليوتيلا ماّممؤال
 نع عرابعبن اذ عادا ىنع قأقتشالا ةدأس مد م أنلعا عم_ىلسلا كت
 أ بيلع ىمت موه نم الر أتخيانملا و اميل احب أت تعاما عم دمج دولا كرت

 كزتلاو» أملطم كزتل ٠ ١ أ عقرمزم اما محلرل ارجعم رعرلا كيو رصد

 ىاىتسل امي هولك لان بغل ل اة ىلكذ (ضفرل اج_ضارعام عم
 د !ريتعالا لل يتلا نع مسطقرمز ول !مزحو مب دانارعالا ة)تعارذ نعد

 ميدست |['هرير اذ لوالا دو دانه بس أس ا 1 قأبسلا جعلشولاو

 عمللل نإ ضارعا» طي أضل اون ماو مد نم_صارع»» ذ ميلاح
 مولا و لاملا اخد ءلوتك كح ة دررم أشم او) نيئيشس ثبعب ميك داوشأ
 سيشل لا كو ةمئرلا غةبونبلاو لاملا حج أثروا ةايحلا يد
 لافيادارج_قرتمنلاو مجبل تارجس رجس او يلو تايسج ملا دأ

 ايت از ير طلا هن مؤمجو ل احدا قمح نيب قرغيد حده اك[ يشأ
 قرف مث ذيؤملا ملح غ تيمنمتللا محّريا» أببةوم نبج_رشفا لاو ههنا
 شفا ووش مسا ى١ لاسإلاو ملأ سماد محاد وقنا يد نسب

 ..|مشئلاب محا يزسم لسريو ىلوإ) كاسمف ضيق مل قلاد_ضتننؤلا
 9 نإا باكل انشروا مث ات اورك هرعت ُ لح تع دروتم متجر ضو
 قياس ميمو نصصم منهو هش ماظ يف ًاثدابع م انيفطصا
 ضرما داي موب اتتملوتكا سلا وقير عملا عم منجا تداريرحلا

 قراري

 معيطسلاو مهلا

 رشا عم ملا
 ميلعملاو



 0 تكمله لإ مح

 هشنةرلاباتع

 فيرعسلاو متنتللا ق أيس غ.ةركنل ا خ) عم ةدرعتم اهنالرنن ذاب |

يتعاب لخلا منع" زش اك ] ]مذ اماد ميطاخم اهنو) مهرحمذ دش نملالخد
 ة

 ١ |ثنالاهاو !ىمْكسن نيا اماذ هلق مشتلاد ليعسوى تس منذ ملى

 ..[تيحو دم نس يمل اسري داوه فلتخات فلنا عمج !و حس
 1 امهدحا عيج 2 ني ذ دج مدريد أمره ل ”ئلت د نامعك ابق

 ..[طلانت نام غل لجل قأيف ىضاه_صتمني دل ضف ه د أيزب خالرع
 ١ [لحاد مك  عوس 20 ث املسو دوادد اص مل ئنك ةىشتنلا ىضعم |

 تال لكتملا داي ناوه قشلا ىسح ره ام هت ايد ل ضف درو
 "اشم دزوا1 ذا ثيرحب حم ابلس تءاحوانم تاخوطعم تايلاتنم
 . [ىلاص لوو صو ابظنلب اهانعم | ىمس او أهشنب تم اكرم لجلك

 | [١ ضم ابهضب قوطعم لجأ اق ةيالاك ؛ام جلب[ ضدا!!لبقو
 م فهالاب ارسنال ىف ةغ وللا ايضتمعل ى نأ بيتى شل !ىلع قسما !ىإود
 ' | له بولطم ,, اغ ميلع ضقوتمل!_ٌضرالا رع آحلاب أس لاو هش ىنللا
 ..|ميلهنقؤنملا ءامسلا 5 دام عاطتن ١ث بنجم نم قرلاطالا رم ةليئسلا

 ش .كضرالأب ناكأم ىدلطخلا عمد جوملا نسب ه1 مهد نم تلا د مات

 1 هت جرح ضوه ىلا تعنت داملا عاطتلا دج ؛؟[١باه سنن امام 3

  |قبك ةاخد هكدافرمرق م كراه رش عنلارمالا ءاضتن مث اسطق
 ١" | اسّنم معورخرج ةدشسلا له ال كلذ ماع نالت بق امعرخاد متاجخ

 | ةاعرلاد متل بارططماو نع نما لوصحو فوملا باهذ هبمملا
 وحبس ل وهال لمع ملذ نصر لا مع ناو قمل ثا ةدأفا) ثييملاظلا
 تبرع لاظنإرضعي مويو هزم هستمت علا تمانع بظل بدزعلا
 | ق رحاب سن ليتنا «ىلؤقو تابال تالا: تيل اي لوب
 ١ مرش مدلك ت ؤي داوه_رسكعلا تمايإلا ها بح تطرف امىلع
 ١١ الع اءاخع ءاومك مر تل زحزنو لحامل مشب م حار حدو زج هيد
 . .اداقملا ليلا حيوي وش مولع علا اسح نحامو ىلس ص ماس رج

 || | ايه رللاهتسيلا جرخيد تيملاحرجلا جريد ليلا طر ابيل خت
  |[لكسرقو عرمل اجولحي هالو م2 لح نهال عرش سايل مناد يكل نس ايل
 ١ 89 الرا هر اذ نأد سينملا نبا باجاذ ظئلا ١ اناهرسكع د كدا نع

 | ثب نيرللا ىرب مشل ل اكو ميد شما عورجج ابوط ان نانوكلا انزل ١
 | أهالحلا رمتعرونم رث الاو هله ئملا لمه ره ىحاو لكنا قحلا بخاصلا



 وللا نه بولسا بي نع نمر مبصالا يا نبا: .القد نابتعاب وحلا |

 صوصح ءلمزل ءلترمو | صل الغ تزع مالاكل! "*رم تطعس !ول شيخي |

 ايو درعا ١ لد باطنلا هروهر أكل! سيلك است ازع ل مص طولا نو
 ثم دوجولا «ناخ أب ىم ١ عيشملا نال عدي ذ نسب اهوبطانم مماتم ماق
 هلع رئثرو اهلا نأ تعاب لولا انهن فذ مزح ملا نا ضن اذ ىسامملا

 كتالواذ ىصْموفو_مذ اواركذ نم ثاملاصلا نيم صو - هبلوت ١

 سعه دوكو لسا نع أني د ارسحا نمو رين رمل ظدالو نجلا دوللي
 نوال ذيلمعلا مجراعتل ىلو#» مظذسكع ديد أشم ال ىلظذ ننأذ سيو
 سلتا اسي عرد ددلهو مالاسامو لع هن اغلا د عمحاتو هد اال ىلع

 لبر كة ؤلك اخ ريكا جالا اهلوا نضرتت ام الون لل اها

 ذاب نإوه مسمإ» لاني: لاق تااوذحلا ثارتملا ؤاعل كد اث الو نيكذ
 اموكت ظانبا و ةلثماب هريكأتو «إيكت ىضمل نايف ضرع ملكتملا
 ايجبهطظع عزف هدهد ةنلام_صصقو ةمرّئتمر ابحالاث وزع
 انو مراحل مت أنه بوكت ظ انيل ١ مزلكلا كيركن ب نأد رمولسلا نإوشوهو
 عضاخإلاب ءانيتوزللا كابل مهلعلتاد اك ملؤو لول رش ادب
 وملطن الات هلق ف اشلا رهو اعل صد ثاونع مناخ ياما أسم
 لككشلا ناذ ةسرزملا لع نزونعاممو بالا بحت ثالث ىد لظ لا
 هعالضا م ملص ه١! للعسمثللا 3 بضدا او لاكشا» لوا ثلشملا
 هنالان مجله ١ ىلا سس أف هاياقز سرع دب رول لدغ اجولمد)

 تبوكله مهرب كن كي ناد لوو << اكس لكشا !١نه لاغمملا

 ةئبلا لعد كريما لعو م ولكل لع ناويع أمهفي تايالارضضرالاو تاومسلا
 ةظنلب ناشالا لال ةغدلملا دود ّدحاصملاب صتخوه لكمارغلا
 لدم اهلريظنال ىلا ةرهىملار شد ليملا نم ةومزعلا تلزئم ل زشت
 تدزعرلاصاو هّمطنم نلإزجو هنتضراع ةرقد مالكلا دحأصد علم

 ( أبصلا تيل دك حا هلو فطرلاو تملا صعصح نآلا,ك وف

 ممولة ع عزفاذا قحلؤف عزف ةظناد مكاشرلا ثفرا ١
 اوسئاينتسا الف فق ظانمل او نيه ان اخلي ,فلؤق ذة اخو
 تير نزلا حابص ؛+[سط محاسب لزن ١ ذاذ ,لوقو أر خاوصلخ هنم
 يق ماخذ امرك اب تلف اه: نع ثلا ملككتملا برن اناوغ مدتفلا
 نه

 فترْلاو لزخإا رورجت ادر اجو) هريخل مه ذ ن١ هرموتعل مي ىنن وأ أشمل مهط

 . | تمم ةرلككاريعت ثاوضو س اكشن امل لخص الادو ىوتسملا بولتملاو

 ئاونعلا
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 لد ارا :

 كرذلت مالكا لع
 ةئيحلاو



 نيل اهئمللا

 مث

 ص اوما يلا لذ

 ١ رممطتلب نق د ناب ال ماو لحال كغ رصنم أد رهرضمت اما أبشس او َ

4. 

 مث رمرالاد 'امسل بروح ماودك دبه ناو ةظعرملا جرخت اجراخموا
 رام وست وللا

 ١ 00 كميم) مترك ول ما كلرعل ةمظع ]جاو قمر
 1 1و دن او

 0 ايش ركزي ناوهر كنهاه زل تهب لشن ايشامارقالا عؤاذ

 ”دحاي_ملا جنب سحاو لك عدي ذ درع لع يشاركني درعتم الغ

 اجالاف مج قبلب ام ىلا رحاو لكدر ماسلا لمعلا نصونمنو مرّيَسملا

 اضنو)| دوه ناك مام ةلجلل لخر نرل اولاد ىلا «للقتمك
 ال*ردن ل كرأصنلا تلاقد ةئبهلاال ١ ةنبل الخدري نل دوهلا تلاكو ى)

 دوما ليد, ةأاءلا توس ١ ئللا ذ لاحام وس اغاو ىر اصلا ال ءلجلا

 |سجل اورملا لوخم نيقلزعلا نحا لويس ابا ركع الذ ىاصنلاو
 . [لئاقو ىسللا عدل معلش ىلا لق لك حري م ١ذ لمس ان قذ تنحلا
 ١ | ذ لاول رك دقدو فب_ترلق تاج كراضدد ةضردلا هوبي كلذ
 | : ا و بع درعتم قانا كلا 8ال شن

 ءرمدوسال طزحلا رم ضسالا اريد مك نيبتي قحملا هبوتل اهبل

 | ليلا دل بذ اكل لريغل امج هيبر ١ ةوسالا طيزحلا نا ةليبعرا :للعرفا
 | تركب نااهرحا نام كلي صومل اذ لاب ناتل !رارعس) ؤ هت ىقو

 .ةيقاونكشار هاو لبلا مك لمح اثنن هوك ئللا بيترت ىلع
 ملالا مجاب أششاماو ليليا لإ مجاب توكساف هلضثامساوئتلو

 0 و ١ ؟لولم ك نس لمت داو اك هفاقد
 اهارسإلا ىل جاد اروسحمو لخم| ىلا مجاد ملل اذ اروسح اهواه ممن
 ١ | ناقتاب» أمتع كر ل١هلرضد علم ئّس ل امطتش هانعمادذ)
 1 0 امتي كل دج ملا هلو ىلا مجار سيت واذ متسيل ١ اماخ هلو
 ّْ الث ادم الاض كدحبود و مجامرثم واذ لئاسما

 | هليقإل محا ثررخ كبد ةرهس امدو عربعو دهاج مب هرم ملمإا درع
 00 يع طيسملا حية اشللانع تبدي زيغ اذالاث اع كلدجيومد
  [ضيبت مويا موك هبت كع ع رلع بوكمادا اهاشماو عيتشتلاب ملا

 | 0 علوا مقرجد تيس نينانامأق هوجو دوو هوجو
 الاس ارهد رود همحاو انما تن زد وسور هوب قع مظل ةعاه
 برق سارضن اناالا شا رجد_وماولا5 بسر مدنا رود ند

 : ممل وو



 ليساب ممانمرت اب مو اكد ءلوتكرخا أسسق مل كرش نلاركذ و
 ه سرّئلو تكلا بها نما نه لاق هلدضن سم كفاضشاعنابزلاو

 ملم اان اهل !:ليلا د هإضف دره كئاشتت دو كمانم تايد رهو
 ادامزلاهنانامز اهمال نابل اد ليطاب كذاختياو ركمانم نيب لكصن

 نك ذ هزكأشملا داتمال لع ئللا ةم اق ١ حم دحاو_ءروتسك هيد مق اول اذ

 هلويكلوالاذ لسرّمتو: اقيم متبسص خذ هعزقول هريعظنلاب ىثلا

 تراخق هسركمو اىركمو كسي وام لعاالو ىنفؤاملجرلع

 هعحام ةزكاشلوه اا لات ىرايلا شن احط نكلاورضتل !قولط)

 ماب ثصوه ل قحازجلا نال هاش ةكيس ةكيس :ازجو «كواذنكو
 ميش ام كاشضن مولاذ هيلعاو دتعاف مكيلع ىرتعإ_رف ةئيس

 عزي هنا دوز مسه م خخاغا :مفح هسا نحس اك مهم دورات
الا نول هارب طت_ع ٠١ هدد جئبصاخ ءلوق_كرب ريتا لاطماو أ

 ”اع

 ءامؤ مهدؤإوا وسمحت !ضاك ىر اصرل نأ هيدل ص الو سون رطب

 ةعيصب دايما نب ربغف مارب رعت ا دولوتد و مي وعلا ربو تحير صا
 ةييلعم زربب جوار ادا هجيو !زملا كش علا عزب يلك | رملل هسا

 هلوتك هده ىرجاموا ازجلاو طرشلا

 ىبيل' ارم ملذ ع اولاىلا تخاصا ىوهلاب حن هانم دراما

 "166 ناطيشلا هستاذ أهنم لش اف انت ايد هاش ١ دازملا ف هنو
 حف ديزي اذصو ماكتمل اركني نا هرغبل انيملا ثيواتما ءرهأ :٠

 اسست ولو ئضي ابهتيذ د ام هثمحو تلا اب دحإل جرين
 ةعيصلاب :ئلابهو طابخلا مسن ليلا شن قح ملإلا_بولغربالاو ران

 اى اكلاضو مول اكل بخ د نعرل اكترلاذ تئلابلا خيصوأ ٠
 ةخااش

 ىكشاو بردك ] دن دودوو نوكشو نوئصمك لوغتد نأترلاو

 لك لكفو نارككدي ىدشل دو باك قرا هلم و مرو 1

 نما غلكم أخ: ىوساد:لوروشو ئسهلاو ايلعا اواو نيكو

 ا م
 -فيعصت ةنيلرتلاو ه4لثتلا ةعيص لعدرو مناد لايسبسلا غصنو

 ميخرلا انا لا ىلا نباسه ذ د دىصلا هنن تفعاضن انما ناكف

 م ابحرنأبو هيلع رنا مدمس نكسه نبا هدججدد, نريجزلا نم خلبا

 | برطتبهذو ةيشالا ءخرص نم مط اوهو نير محلا ةئيص لع |

 هحوازملا ٠

 هنماأبملا



 | اضمن مجلا ق ابطل ضو هب "ند أطللا فصولاال قلعتملا ةزمك |

 ١ |قللَس تأفص نا ىديشرلا تاهرباركذ 6حتم أدت اوس امناىلا

 | اف ةنلاسالو ةئل ايلا ةعونصوم انجال ناجي اهلك ةئملاملا ةغيص لع
 2 |[لاففذريه انش احرمت اذصو هل اممقمكا ىلا تبشي ذنا ثمل ابملا نال
 ا ] | ةدانزلال ست تافص ابوك :ئلامملاذ اضئاد اذهذ لايقل ئكعال

 ' ٠ | قل خئلاهز_اساو كاد رع ةهزنمهه تاذصد نأضتنلاد
 ةدلاملاعيصابا شْخللا ناهربلا ذىشكنل١_.ااكد بس نسبرلا
 ١" | كاولملا ةدابز بسحب هش ةنمل املا لصتعام أمهرخ) تاي
 داب ل منلا بجوي ال اهدرش تا كشالو تالوغعلا درع بسحب

 لن مشملا نه رلعو تري درامتسم دع أج لع معي لق دحاولا لت ذ ١
 ' أ ةنل املا نعم كح ميضح لاق اند يعلو اد متاذص
 | ةنلابلا ناشكتاذي_للقد ماشا لا ةيمل آب كحباركت هض
 | يلب ز.ولوا هدأبع ره هيلع بوتب نم ةمكر لع دل الرلل باشلا ذل
 ١ |لقو همركةحسل طق لني ل ئه ةلزغم اههحاض لزم ب قملا لوش غل
 ١ | ىهو سسدو_و”لكرلع هماو هل ىلع الاس الاضنملا رضع رو
 .[ةانزلاةردإةرنمم لع ةدايزلا مزلتسف ةئلابللا خيبج_سرِسرلق انا
 عاب اض اتا اهلل .ركمزادجاو "مم دارجيالا ذ !لاحب ردات ىجمرلع

 | لك عاهاهر نه امل ةشاامملا نأ, ببيجاو رق دق لك |
 |ىلانبشل ادم ابهلع قايسلا لد ىلا دارداا عوج ىلا أهفرص بجو

 امناكو نداكتلا مه ناثلاو_ظزامو قبتح اد امقىهو عاملا ذ
 تالذ ةإكبا .رف بلسو) باجما قأبط اماو ىونحمو!ىلفنلاه١
 . اًماوهرباو لكداد كوضاوه ماد ارببركاىكببل د دايلك اىكعيضيلذ
 |اظاعيا ميشو كاس اماوجزم الد ن اذ املع اىسان وايكت ايحاو

 | الاضو) هانيبحاذ اتيم ناكامدل_ىرماجلا تلثمل رهو درر مهد

 | ظامطاراوىشن وام لباسا قاطةثجارعو هانم هنج

 ١١ | متئاذا كوسم ةلشعا رهو نوئخ اناس أنما اوشنغ داق كابس
 0 ةيياصلأت) م سيأسر هأذحم بولسرمل ميلاانا لعن انبي اوناق بوب نكت اما

 | تاكايوسر أنبا لها مل اق ءاس ةامساو اشياحرطرالا مالح
 الا عزه راسو انبلا ن واخ لعهد نلارشبرملاب لبق ئسملل اخر أثبلا
 ْ أملا تاذص ىهقرطلا نال ادأث اولخد اذ !وهزع) مهاي طخ ام ههلواك ودل

 | حتت اطم خا رهو لقنمنبا ل135 ناتلاو لا تبي مرت اف |



 1 تتاح

 ا يري

 ا

 ْش

 هوجو

 برهان تفصح

 ة ماد موق هانخاو قأبطلا مله نم زهئملا نبا لاو نارا
 ةارحلا ببس )تتلاراصو )تنل ارص أصتملا وعم ن:) هايج رص اصتملا
 لذ ذ رم مم أع علا نات ١ ىهد مدلكأا مضر يش عؤد هنرحو

 ًاهف وت ل كلناد_كرشالو اههذ عوجخال ن١ كار ند لوك كزيشم
 عم يضلادو |رلخلا مه تبوك ادا مب دو حلا عم جوجلاب ءاج ونمتالو
 قانا ذ اكرر ! ىرعلا عم عوجلا نالل_ظرصلا عم اهدكي نا مب ابو |مظلا
 الخلاو سابللا !جرهاظل اىلخ ىرحا اورهامطلل :رم نط ايل اولخ موجلاف
 قضاه رشطمل' ص رطابلا_قارتحا امطلاذ تارتح» ذاكشش | هطلاد

 شري اد'ىضد هلب تمل امم عزف هثحي_رسمثد رج: سره اظل قالزتحا
 قرملا ميصإلا اثم 165 بت زو الع اهدارنص» شكا ناظشل
 سبام اهوكي ال قابطلا نا اضرحلا نيكو حره لب اتملاو قامطيا دس
 الاد ةرسجلا لا جرام م داز امال بوكت لب اتملاو طّمق نسردص
 ااجريمو دارنصالا» كلب اتماو دارضصالاب الا ابو ال ف أايطللادا

 ىف ظرشرم) لوالن ذل لوز 07 م1١ هلم املا رص | وح صو كا كسل ١

 طعام نب لب ا5 نيتي روث 'د طع مام اذ اكمل سكهرض اذا
 بيرسيلاد بيكا د قردشملاو أنغتسالو |تنالاو لخبلاذ
 [تتااو اطحالا نيعب اكنشم لوالا كرس ستمل ا لمجاملو.ىرسعلاو
 لااقو أددارص» نب اكزتشجر يس لاو هد هرضاعج رمل

 عنخ نرا «لوسك اج )بلك الذ و دح-اود حاول ما ةلباتما.ا مط
 | اننكاوكسسو الايلق وكويعيلف ماودك *نينط اب نيلش ١و1 منن الو سس
 مم: د نكمل رع ره ابني د ثريرحملاد مهم اي مل مك ”رث هاش تولوا
 ”تزانمسر او) اموزكت الو_لاوركش او ثيانحلا مهلع مرجمو تابّيطلا

 ىيخس سل اهدا هلؤمك ةسزب ةسنحد) ننيتبالا ىطع) :ساماف هات
 أَو اما ديبالا اما نيبو امقوداف ةطوبه نرد لب اق تايالا

 ,| ثيبد رهاشيهو جوضَمْنِإ سب و ىدد وك ضد نسبو !ىزمك دس نل١|
 تاوبمملا بجرم لا نيد هللؤرك تس مس و ١ لصور اد١و اهوعطتعإ
 اطذالهرلخلادى اهناماو نادجلا لب اق ةيالاركتستئ أ لقلت خا يالا
 لاخلاو ضل او بهزإلات نيئمل ١و املا ءازأب انإوضرل ا دنيطتلا د

 كن عازلا دول لا ةلب امل ارخا سنقو ثبرحلاو ماضالو ةمؤسملا| ٠
 تفوالا يالا غش موملل اد ةيلسلا بلد ام لوالا لاثم طواخو وطين و

 اظاقيا ميسخمو ةياذ ةلظنبل اب لب املا داقرلا باي :ره اسمح امجاف

 | أ
 ا

 ١



 احلا

 | دارامل_زصرامل غ ىجب ديرارشس »هر هال اند هموت غد شراب ىشسلا |.

 اميادرشزإل نيب قابطلاد امين ةراعتسابو ىتلذ او لبا غل ههاشلا

 ظ . [ةطاصتماخ الأشد د صرع ,ماخ ئئاغلا لاس زهد دوذر مهر

 [/كاور:مل رشها ضشف ناذ اهأضيتفال ناذولخ ام اذ ارش معد مم

 نيمّسرلوم ملكتملا لقد انا ةدحوم ءأبو تلكم ؛ب هبجراوملا تلا
 صلت هرجولا نم أم هحو مق نجر خس ر اكتا» ل صحا ذأ ميلعركشس ام
 . جيس لو ببالك اق_صتعأوا ةدازوا ًابنعصوا ةلك فيرد اه مد
 نايا ولوتض مكس لا اومجر١ بوشحي دالو !رنك ١ نخ زي اكح اش ءاوق هد
 | مولكل اذ تاذ قرسب ملو قّرس كنا انا_عر مناف قرمس كانا انا
 *. ًاهيركو :ارلا  ديرشتد ةغهد م ةّض لارباب ةعصاا لع
 لوما ةمجارم ملكتلا كس اداىهه عحبصام ىبإ نا لاق ب_جارملا
 ا ظاضإلم عدو كيس ل عاد ةراهسزجوأد هلدواجب نيبو هدم ترج
 1١ | لاة قبر: ولات اماماس |نلل هيعاجاوا لاق اً مازق هتلمو
 ١ | ثولث ةيارطج ىهو ةئطتلا اه تحج _:ميحاظلا ىدامعلأنب اك
 0 باعرل او نمل اوم او نأ ردع اماو رجلا 'مزلكلا اس اب تامجام
 | تععلأ د نا اره اص عيسح) تمل مولاه قوطنملاب ليعود
 اه جدخ ١ درد |يل ا ظانل !صولتوه ههازللا درعولاد دشولاو | زاد ةراشبا اد فدحلاد ديكأتناد وبل ١و تأشاءار بلطلادربحلا
 دنا جا وزلاوه | هلا نسحلا لك سرقو قالا نب نرعسا لاق 6
 ّْ ؤ ءالوبتو مسررلا وعدا ذاد ملوق هدمهو اهبل عتيد اهرتحش المزمل!

 | زا ماظرم ممولق_ال ا مد هونصرحم صعب ردا مخيم كسب
 !١ |[تمول الخلا هئايلو'لب ءلوسرو مولع هددا يحيادا جوه أني م١
 ( ذ متن اع ةرهزام ثنا سحلا ازد صخعربو ١ ١ةلوه مد ظانلا ناف
 .| قاحجك:«ابلاب عاربإلا ثان زنك تارتلا :[يهرباسو شهلا نس| جحا
 أ عياوإ نبال اق عيادبل رم بورص ةرع رع مولكلا لكشت اداره
 | ناذ مل عل ءامول:ضرا ان ليقود ىلامت هموت لم مراكل اخرا مذ
 س1 نروذو هلل ةرثرع مبسس_رهلو مين نبل نم أد نض نورشع ابد

 | ضزعو ذ ةراشالاو امسلارطماب ديس ناذ امساي همه ناجلاد
 را أ [مجبو لهلص الا صنف «املا نوبه نم امهم جرتخراهضصراا ملتند ءامساارطم ملثي يح ضيطلل ”الا نذل ةريثكاداعج عرج نبع ءاملا

 2 |رمالوطثو ةليشملاو توتساوؤ نئنادرالو 111 اح رضرام ١

 نيج“



 ”قارنأخ ميسعتل | ةعحذ «[وتسال تلع لا ضيع ناذ ليلستلا»
 مانيلا واما ساس ئييل ذا ةطش الاغا قال
 هلاكرل أعرللا ف سارتحالا و. اهروظ ل ج_يلا ءاملا_ ضيع و ضرال رم
 منج اًضك ل دع أذ كراملا_اوقسم ال سلمت هوما ٌقرعلا اما جوسي
 قيعملا عم افؤلاا ثول تن 1و قسنملا ىسحو ىكمسع ل عرعرب نأ

 نألميبرشكاد ةرابعصحلاب ةيعوتم :صتملا ضخ اكترااذ نامتللاد
 :اهصد ةةوصرم ابرث | دعم نإل بس نهلاو اهرجارطعل س ميال لواأ
 ىلحلمم ةحاصتلا_وندد ابيلع ثورلا جدام ةلارس ةظنللكنىملا|

 معه أاسملا نا لةرهج م هد أملا نيسحو بيكذملا ةداقعو ةعاشبلا_:رد
 تال نيكّملاد هنم ؛ م يلع لحكشم دلو مرلكلا قحم مذ ذ ضقت ل
 اعزملو 0 وح الحم ذ ةرهتم لص املا
 ضارتعال ضيا اهقو ا ملك ميصالا يانا مركك اماراه نأجيشالاو

 شا لكراصانل ىلا ل صم اونه غل وسلا مسأتسلا عونلا
 ل5 ابا ركن فلولا لاذتو مهيتلا ريس رق و سشملا هه اتكنالا
 ت'أي موسب ميوسم يشم نب لليل دالو عطصملا فواخوغخد ىربعجلا
 ”انصلا 92/0 ىنملا 'لصاوملا هدارع نزل مي نع ار اسبلو خش انكامو

 | امر, مقي مطاتملا ذ ةلكأشتم فورحلص جومل كوب: ىصاتلا_ااقو
 زملكّيلا لايف والا سورو لص اونملا نب, لزوار ١ قردو فاعلا مانا
 يو ة:ارعال ايوكي لق لصتنملا مولكلاو عاج امع ل صننملا مهلكاريه

 تل صاخرتي' سر لكو اهريو_عا سوء ركي لصارلا تنكوسانأ ٠
 كذا باص انيلا فحم وكل جلو لاق ميكسار ةلصاخ لك سباد |
 ساراسياو خب انكاهو تءاي يوب لصاوملاليشمت طب يىبيسم |

 «ريجلا_لاقد قامت اب مياس اروهو نسم ذل عم عاجاب ركيا|
 ما تناله ومؤملا ام١ سارتو زيكو نا رطر صا قل !

 اعاد. [صواهو رلصاخرن) قدح ائاد ملعضتو لو ريلعساىلعص | ١

 لّمحإ_ىرخا هرصوو دهب قو امو ةلصانب سيارت انتقع |
 ارو ١ ماتا ثقولا! فيرا و ) ةؤلص انلا فدرهتسل بوكي نا ئقولا| '

 أهدو اهخيرتن مرتعنمل الصو ءلصاق وا دوص اذرثع بوكي نال صنلافأ
 بس :ىموصنملاب صوصلملل اريل محلا جدولا اهو ىسأتملا| |

 لحمد ْتباغاعاو تاصتغاإلو هند ةد اء ول مدل نوذ وذم الد |
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 لص هم
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 | ا

 1 ْ 1 ..[ةةزئاجمل طارغلا )صور نش أج+ لكل كلغ ضتولا» لصوو!لصن
 6 1 ىانلا ةري سعيا ١2 لس لمك ثيبالا :لصاخذ لوّمش ءرخب_زنرطملا ىساتلا١

 "0 1 | فولتخا نم هيف الا بويع سركذيامورعشلا ف تيبل١ ةضاقد

 ' ١ | اهسطزاحو ةلصاملا ؤذ بيع سلف هبجوملاو عابس لاو نشل

 'ٍ |. اراك نرانعرجا لا عؤبارم ةزيؤجنال ةي تاكو شرصلاو دزصانلا ذا

 ذاطلا وب 1 ١مهدأسيملاو ملع حم انومحرب كري عاصد ةررضصنلا١

 ةيعجلاد 0 5 جرتيملا ةنب لاو ةلصاخلا ذ] صارو لق اللا عم
 الد ١ تيرخاب 3 تءايو نع كر لع ادوداحلا ممجا ممدسد ةاواسفم

 مب.رشستلد تاسع تولوالا اه بنكو ًاسنملا تهون رعملا -يكولملا

 شما ناد دويلارلا تارظملا رهو هطب تماؤنني ميلسلو سىمب نيتي
 نذ١' نع كس رلعد هلئرط كاشي مل ثيح قولطلا سيرك وسلك
 أ | ل ا٠باملال لق كوع هبس اند اجر اظناو دعو اهوعسد هردانب د
 00 ىنهم اداب نك هج ل عو نارع

 :قدرطل اريهو أبي مولكل !نيستعل ب اظملا ل ةحايسالا نع

 ٠ مدلكل إرث اس أب ةارّملا نيابي
 | | نعازؤرو اهرمجام نيبو اهنيب لصد يال خد نا تالذو ثاهرلاكل ١
 | ثولاعاج ؤاؤاتيمش زىوكيالد ماناتلض باماش هلق
 .| اهنرلأضيا هع هيفاملا بلس بجو سنا مسا بلسامل اكدرسا
 اةيرخ ورع عج امد حالطص») خم ةصاخن هند
 وعاد هارصتمو اذ 1و هللا بازكت مغص م :رحشلا ذ ةزصانلا
 ظ نياطلا ع اميؤص ؛ادال عم الغر وجلا تاخيياسو مداولوسسا
 | | مرش لجالد لمع هلص ١ ظنا هله [يلر | ىنتس ن)تارملا فرش
 ْ |[تااّرمل' تالد ني لب ممصو ؤ ثداحلا مرلكذ +ره عراخ 1 كم نرع
 0 يراد اهنا ورم ل مفصل ءفصو/ىخي لذ ان مادص »رم

 ١ | | مج انارملاؤ لاقي ادا عانتما ىلا رسما بهذ تامل ناختا ها
 | 00 ضد

 نأ | | تاك بنادق بهن ف. ةدوصتم بوكت الجو اسملا ميس
 0 ' | هلكلد ؤدلاق املاك ١وطاتلا هديذرإلع هعلتو ايم 00
 8 ' |يعسسرثك هذ د6 ميلك انيادضطاو يرمتسالا يل اضم درع
 | رصخرب ثدس ام كلذ انا اوعز 17 نبيا نهج تابوا با
 "0 ةحاضملاو نامإلا ؛لض انتلا ام. مب يل) ساحل رم سدو مولاكل



 ىلع ىانتالا مولدة سا ام ىرفاد لاق هوبعو تأذن .للاكأ
 . ىتوجو نوره مضوم غلق معلا اناكلو نوره ارب ]ضج) سوه نا أ

 كترورهد ىنوب ]يق تمؤملاو ىاول اب ض١ مضوم للص اوما تناكاملد |
 | دوصتتم ام باطلا ذ مب نارزوجخال مىدارمشس )مار اني انهم الاق|

 هدوجو "ننس امر رولا كر ذود لرعش هيمش_عزلامرلا تود ناكهرلا

 : ١ نع ؛دارتملا ذ «احام اماو ىعاشملا_*ره ددوجت قئسي ام يتلا رم

 ايريلع عدا ظرحالا !ىنم و ميلا دوصتم ريع اك ق نسل ادا مصئالا وبشر كوي
 _لكا5و ىحاو دح لعمرولكلا ةزل ونوه ملا لها لاف مهنا احن

 ىلو مهالاك ييلاسل نع جراخراعن اكل أم انارملا تاكولو مم
 نايم موه اي ناز اجولد ناجتا كي ند متن ىل اسهم داخاد ثاك
 بصرملا م ادابيكلا هنئل اذ ناك امج سل ١1 ركو ندم رشا اولؤملادا

 خانت ناهكلا طالرعثملا زي نم )جن وكر دأب سرحا تالا ض هيغذد | ئ
 نانا معك مها ملسوو ,يطرس لسع ل اقراقو ىملسلا فالذي تاوللا

 ”ةروص)ع هرج ادال لطاب محن ملا اوههقامم_كاق اسسننمزلا |
 ماو ةربر_وناا ظنللا هلدئمملا عبتي مجيسلا نراه زيك وطتشبال | |

 ةوافزللا نال ادارملا اص مجاز ةىه ام قام هل أرك سيل
 ىلا هظاضلأب هسنغ ذ مزلكلا م ::نا نيب قردد ملا أسأت هض
 الا نود أبظتنم ملا نا عنا ثييب و هدمه دوصتمملا عملا ى دن
 لظساىتمو عرب ةداذاك مح ١ ةداخان اكمحيسل أد عملا طرترا دو
 يعل يعم دو د مرلكلا نديم |بليكسم داك مهلا هود هسننب ىحملا| ١
 فيلداملا مثو م لخا نم طوضم_روورطو اون جين مهيسلاذ_ اق 1
 ادزولا نغ جرخ 1 لرعأشسلا د١ ام ةحاضملا رع جوملا ىلا! بشد و هاهزاكأ ..
 فارتح ارضع مواغص ثازعلا لصف ىرت تناو أءطخم ناك دوهحلا ش

 لذ د ةزصاتملا دزتو ميلعلوط ئعاضتب حرت عابر ضعو عطاتمل
 ل5 دوال 2 عرتع مجيسلا لانه نيزك الك عج لازال نزل

 مضوم م درع مرجاتو عطوه ذر ابوه رخ وسوم < ليت رم هوركذاهاهاذ ْ
 20 مني انل'لد ممن سلف مالكلا مطاّوم ىواستد ميما داك ْ

 مصلوم ايا انه اا ذو ارحاو ئعم ى دون نلت خم ظانل أب ةرحاو] صل ١ ١
 امركم تريعا ازهمل د ةخالبلا هند نيبت و ةحسأملا هنربتج ىذلا
 ناتمالا نع »ارب لع نيني ابمسنت ثواغع تابيبتزءطع رصصنلا

 ٍ ىعارهي رض املا لاك اهتوص تددر ه أنعم همايلا تمت ليردسا |[



 ٠ | .[6وصتملا انهض اهؤخم داما تارتالا هدأت مل ظانل اب ابهع .٠
 اق نا ىلا معسل نود أجار أبلغ اهرخ انو ضمه لع تايلكلا رمد ١

 مكاني اظنل ' عقيم ةبس انتج لصاوملا ف ةمقارلا فورحلا ط'نأض |
 مم انيب رقد محن ' باج ءاهلخييالو اهلج اهجرخي ال عامل ذل | 7

 نيتيلك هدر ابصم رطحب اد اككذ !زجالا لارتعا نع جرح مدعم لك نوم
 ام ىلذ !زجع مىرب لب ةحاصد كلذ توريالو ت الك عيد»اهضجد
 خل لوزن للرحم عم مضرانج_رخم اولاتل مجالا رلع نارسلا لاهتشسا
 لتنو ن ايعالا ب انك د ىطاتملا ميلاك_ومل) ثارشلا معن نطرطع ةح أصنلا
 ًاوملا :شناوحمل'ن[ صر الا بهذ مثلا منع حاضالا سورع بحاص
 نال ايغيبسملا اج_ادامرلا وو تح ممارس. حاننملا لاو سس

 نذ دوصتمريعوهو_ؤيملا عيشي أم يل أد دارا نا ياخ طلغ غولام ١ 1

 دوصتموهو رل جنات 'ذامملا عت ام مدار ناد هل ثمل صاورلاو ةغذأب |
 ا آنا ضاعد_ىزنلا هان ظاولاق هلثم لصاوزملاو بيدركا نذل نيكس

 مق ير فورح تلات ام اومن لو لص يف ةهازتلا غاملةيمش
 تع ىورملا مولكلا نم هريخج_قحوللا صولا درع اداررملا مي نتن |
 اناقام ةةيتحلاو بيرق ةيمشلا غضرعا نهد مهربعد ةنسهلا |

 اهاذلاَذ لصاؤملا طام هذ. هلش انته فورح عأرهس ال نارسرتعلاو لاق |
 اهو أويس هلكاجارملا روولابف جوج ميسا ن١ مكدنعن اكاذا لق

 تالا ادا انلق عويس ريع ضب و اعونيسم هلمبن دقرمو ف هجيلا
 "ل اهوكمال مهم عيصخلا ناكو مم داعد مؤرعىلعو برعلا لون لؤن

 لكلا لوط مم اهسول هاركتساما و ثلكلا تاراما ام لدامل اهوتعس لك |
 ملو ممراكتح ةيلاذلا ةفيطللا ذ. مهرعل عم أي رج أهو رؤك 1مم |

 "أ نبا لاكر ةمجاسلا ةصلا لع مداه ارطعن قف ىسيع شوا مجمل نس لي
 ١ ظ رود ذ حرش الو ناك م طارسلا دقو مهيللا سؤ غلي سيئنل |

 هنه نحبللا لاتممالا ماتجج ارضي لاك نسما دال تادالرطجغ
 هبس اننيريداتمىلا مولكل اميظعت عركب برس انا م مداح كاد |

 مكي امال نلمتل )حره هذ اير صتملاو لوطلا ذل ”نان شح ربع فاىطالا |

 مق اولا بسانتملا هل_كري نم مكعد مدلكل سرد أثملا قر ماملالا |
 اريك املا تابسانم اهتيلخ و ةيزنلا بلاوق ذ مولكلا غاض أب .
 ثار رب, م طسولاوهد مهد أرج ١  5ادندروت مدلكلل تش ذ ناكناد ٍ

 ا” الا



 هب

 ماجبنم مولاكت لي ناو مدلكلا لج لمتسد الاد١ ىاض تلكتلارلا| ٠
 بما فيكو لاق نلكت اب !ىمعرط انحلا هرلتجا ام منبت هناو
 بولا هداك ىد مص ريلاسا لم ثارملا لزنا أغاو قرلطال لع مهلا ا

 معو ملاغاد ممالك غل عاج ال دورو ةازاب هيدلصاونلا تدمون| ٠
 طع لعارقسم بوكي اند | سرج مدلاكلا ظل وسب كل ال جاو بولس
 تمانّرفالا هآلاو للملا رم عيطلا غو ثلكتا "رس هيج امل نحو
 ضع تدرو)نرو لحاو برط بخ ر) مسالا :رد هلع ١ اح صاملا بورض
 ثلا لص لث اىتدرجع أبشع و عطااشملا | كايتم ثارتعلا كا
 ماك خ_عارلا ماكحا هامساب انك سحلا عئاصلانبب تيدا سس خشن |
 يكتب ةيسوعلا لاذ بولطمرما بس اثملا نا لغا هيضرلاق وألا

 تم و ىالا ماكحالا تيتجبس نو لاك لوصإل ةئلاتم رم نوداأبل

 امك نيجرالا اس تن ىلع اهم ترث ديس انمل ةاعرب_وحاشا ٠
 تيربعي ااكم أيا ةةاوخا نيم امبا لعام لوما مي تت اهونحا | |

 راو ميداعتلا هلصاىللا لوجم لغو ) نيعّبَس كاياد هنمىلبق |[
 لع انبالعو رن لوغم_كربكلا أثمرعا اذا اكركلا اشايد نم ]

 مايوعابمس الع ناكربخ مدت هنمو .دذنلا اهرعز لا*اجرتلووخع |
 هدديؤع اداهزلا طخاتمىه اه مع لشعت اشلا دحااونكممل زكي
 لجل مل ملوّسكىلوا)) تمرْول لاوس ةاعاردزاولو ىلوالاو حالا |
 كثيره برب نب ]صداع زضانلا يدم نرلاشلا غفت كفالات
 سيواذؤع هرسضيا مل عربمطلا ماعت نارا هدام ممتد_ومومد | |
 هول ةهصل الح للا فصلا ميه ساذلا_بوم ةفبخ هن ذأ ١
 فذدحس داس اروششح هالي اءاتكمايشلا مجمل جرت دوم |

 نك أنمإ اين نح. :رماشلا سس ١1 لملل اوم موزحلاريغلشلا| ١

 5 د يزن مساتلا باّمع ناك ف يكذ ساند ىو نع ناك يكف نك

 مزاجلل مههؤانعلا هنمو هلاسبسلا د الوسرل او أن ظل تح ىملا ثيرح ١

 بح( مدان لوملا لغو الذ كل ينس ىثنح الو كرد فلن الع | ١
 نير اشي ١ ىشطعداحلا مصراوى نحب فصنمالام ثرصرشساسلا| ٠١
 ىع هشض أر اشيا يشع فانا تنم لتعزا جا ءاؤمك_رضجلا معا ]

 رطنسريركو ىؤحص كو لمملا ا هلوق نب نهرمظف و ,يواخل خت اجتاأ
 ةةالرلصشلاشلا اهاصحاالا ةريبكولو نيمصر داني النبتة د |

 : ايطدحمهاسا١ دانس مر لأملنارب وكلا ىنع فرعلا رص تشمل نإ



 .[مارتكث لل طريط لا مبسللا طم ع ثم نال ١ تس ند دخلا تير جول نحس لاع

 تال دش انما ان عتيد نكد عجسل غوش اورق علي واذ
 | ايسامرب اداو احرق د طسولا كرم نيروسلا لص ىملا
 | ميلع عاجالاب تايرتملا ةارث د أطلا عجلت لطي !لدبو ىلا

 | اهتوكسو ؛ *امللا خطب بيلا ارو ثنت ة ]5 هي ؛ريظن و ممن اذ
 | مارلا ١ طاع الوسا ين بط دما اكان ضياطا تي مد

 قو ةعباطملا جيرجع لع اهلرق ام اه,ب قس نيلا ةزمملا داريا شعع
 | (ىبلات هسأد أما لوتد سس [نلا رهو اكد ملوك ةيلعنلاو هلرمهس ايلا

 00 ممل

 ب ا يولالا تالا م انسحب لد لوي

 0000 ديلا انا حا

 ١ | ىنع_عزحم :لملا اهرب ظن جر 5 -
 || | ناني نفعمد| أسلا ةيومتملا مه ىاو !ىق نصري نإ! تالا

 ظ او كنب ةرئ اجرتل لو كريط ةرمش نع نيظنللا برغا
 ثد ضرس نيكولا و دانلاوا مجلتي لد

 ةروس كل صوت 5 اعارمل مئاههماذ معراملا و ظلام لءاس

 .| اداداركذ تيل وؤع لطوم ةديك شما اهم لكضاصتتخا ,ثعائساثملا
 مسانلا ىهيلل لقال تانذ ال كيذ قانا هل روس ؤو بايمالالا

 و كبير كودواد_ٌرهذ اذ ىظعل ارم ام اذ قت لوشملا ف نحر
 | انانسلا ل بوم ليام“ رض [قامتسمل نع ينحر
 | اف واذوحع هل ةيشتلل رع دال مالاب أن حمام انورشعل !قلاو

 انوتسال فورشعلاةىداجلا قثتتذ ندد: رم

 غنا انوند(ب ةريا هانلمجو نق ام ةمجعالكي ملى أماما نيئيسلل

 | * انئكسام تورشعلاوافأشلا نأشاىا سيبو تاضذ نيتعنملا
 :| شلالات 1 او بسلا نم يدنا

 | لاق هلضانللجدل ندي واج م اريه ةنجلا ناذملو بك لح
 رن طارإ خيام ناحل «ةاوانرتخوارح»

 دازق ندلجر ام+١ اهاظشا ثعش ١ هلو غأضنا ارملا لو كلذ

 | هبئقتب درك رو ةرصانم اهايتسا لق لو هبمرطاو
 | ثلالاوا تسلا < ةداد لب_ورنسؤر ةيزئعانلاكو هه ظلغا و

' 

 ا ْ
| 

 هسصكجيم ع



 تم ]تنرن اذ مهاصلا رب اهاو اصرف اهيخلاق مث هتأنفاأتاىذ لاق 1

 6م هلضانل لجل مهلا له ةيشال وطاف تأنحدارا خ١ |رثلا| ٠
 هنلثالا ةؤيصب كل ةرماريمضلا داعاماو لاق درجرعا نهد أ

 انختجينيوررسملاومدارلا نورثسلاو ثلاشلاوهازهد ظفلا ةاعلم| ٠١
 كحال >0 214 ةلخول وذ ل داخواو هيذ مس ال وتخ دلروالا رع محلا
 ىرجلقاملإ ريع :[رجا ثورشعلاهرسانللا ةلصانملا ةاعزم محو
 اقراص ادرسد اسلا ؛دوهجسما كلذ ل لك تديدجاسرل مهب ارفع لق اعلا
 ةغبصب نا م تورشملاو ماسلا يضلاو هط رعاك لاجبالاهةلاها
 مام لولارلاعون داتمل اون ذرثلل ذ كرت عم ملعو رب رك ةئلأبملا
 سل املا فاصو)رطجبر اكد ١ نبورشصلا و :مأشلا ايم كبر ناكأمو

 مساتملا كل زإ بربغ ال عرثو» باجي « هل |:ىه ناز ضم لع |
 تقبس الك د اولد ع ميلع ثوطمملا و ضوطمملا تبل صل ١ ثائرشمل 3
 متربضأظلا عاقي١ بوث واشلاىسل جاو |مانل احتل كايرمزرم
 ىعجا مين الأنا ةؤلاصلا وم اقاو ب انكداب بوكسمب نيل ادور ضملا
 مق ىم لوس عرفو نوثولاشااد رفداحللا ثمل قيال انكو ثيدلاصملا
 ذانلا اًسادتاسود ان امعرعو ناك لموت اياجج لوتك لعاذ
 قاد آه ةبطار ةشيعرجب لومنم مقوم لعاذ عوفو نوفدلاشل اذ
 ىكرملا جرا قم هصلا و فوصوملا نيب لصنلا نبوثولاشلات ثللاشلا
 دالاو مارا ال احى) رمل ارتفغص_دوحا برها د١ ىوحا# اثنع هإمخل

 ساب أبملا لصإلاو أمل جود تطير نأد تحي عربع ناك فرح عاميا
 ربيت .رمجتلا هزهو ”ملبإلا رع مل اءارع تصول ريحا نوال ثلادأ

 كتوثولا لاوس دأسلا ةرجلا_:رم مليار أرلااد'ال رعي ىؤرأ ١
 ماسلا عنخ هرب نم عرنع رحل اهو قع كوغملا مب اشو لعانملا ف نَح

 تاذ أعيلت انيلع مب كلل سجال منح تدل ورجلا ثيب مجللا بوثدلشل او
 نيحاند هاهلع ترم ١ ت]صائلا ةاهالو ندم امني لضل عواطللا إ

 لام ةنص اطل ةخبص رخل ورسلا هبوثولاشلاو مسأتملا أحيل
 نيرطت وعدا تلة صودو بولت ايفو ممقب نك ادت ني

 بالاك لب سنت انيس لصالو نيزيصروطووح ترك تيس ٠
 اقرلوم١ ةريوكنللا تايه طبل صام ره جوزملا يجيبون غي مئشعال اصلا | ٠
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 1 مياعتت لو ذر. «اجأك ىلخملا هدارتلا داق بسم أنما مجسو عم
 ١, | ايشمدسرل رع ادارملال صاف جرحت ال ميصالا جانبا لات لص
 .[ضانلا نواتن ا ىمسو ا الوم ل دا
 | ةهانلا «تو' ات لسمت هضاتللعاشما وا ميس اش أنلا نسمعها
 سعابجنمرمؤ.:نيطم اهرارق د ةرقشمم ام اكم د ةنكرتد ميسا نا
 | و ثيحامات اقلمت هلك موال نم اهانمم المتم ةتلقراو ةرزدان
 ١ ١ |هحبطب عهاسلا ابك اهلع تكسو ثيحبد معلا برططاو ىئمملا تخل
 ما | | امل ماق ماظ كرتن ن) كرحأت كلن اولص١ برعش اي عللذ ةزشما .رهو
 رس | ثالد ومش ١ لاومام طف تمار هدلاتو ةداساركذ قيال خل مىن

 ١) [امشرلاو تاذابحلا بسانب ملحلا نال بيتم ريع مشمرلاو ملخاركذ
 |٠ ادزعلا سمة سان كلها مك مل دع لوا هوقو لاوما» بسن
 انااورجولما تمرممسيل للا ١ تع أي' ول علف و د١ مهيكأسم طر جوش

 || | اعتاب, ىلعدم ياه ف قاف نورصم واذا هموج ىلا ؛11 قوش
 |١ ةيئادلاؤو دىرملار أجا رهو ةعومس اذ ةطغعوملا دال ثوممسب
 | وقو راصنالامآررت د هل وقد ةيرم امال انه صر .|بجخو اوريد
 16 كرري الام بس انش ثطللا ان اذ نيرزكلل فيطلااوهو نأ صيال كريو
 :لرام سرراضا» ًانتلخرتملو هلق د كرمىي اه بسام نشلاو
 | ةلصانلا نهف لاق نيتتلانملا نحاس كراش ف للا نيل نم
 لاوالزن نيح زب اهلل .ضجنرم دأب لقو الشامل بس انما مانا نيكل
 تمم عاحف!نب» جرشحااذ .اهرؤ) مم انا ليش اهابتجلا بالا

 لو ميلع هس صس لوم مل عىلمالاق تب أك نب ديب ز نضئيعشلل ١ قينلح
 أ |١ ىغا (تلخ روق ىلا تيط نم لزاس رم تاضمام اتسلخرتملو ميال نه
 دانا | ١ | بصي لوسر كاوضخ تول انما نخر كلام ليج ذمه لاق
 أ ١١ | حو تّيخابم لاك هه لوسر ان نككضمم ذا حد رل ل[ تفرلسو ميلع هسا
 "1 | تاديبلا كن جاه رضجن م يدل ناف ارب يدا عب ًايسارعا ادا

 | مداكاذه ناكأدالاتف نارا رقي نكي لو مهحير يونغ مه ها ارلع أذ
 رنا | .| هيلع :مرغا رت وا لازلا نع تارطخل اركي ل مكمل نك لوس دف هدا
 (| ١ | ضرمو تارمسا ولخل ايف كراذالاىك نب امد ىلا زباخ لخفنالب اداك .( | .| اههسنلاذيو رح مضوم ذل صارو مقتي د5 لوالا ب تس ًاههيبنت
 | | انااا مانع ولخ م ةئطفدم فاشل قاخكذ م تحلاب
 ١ | | ةيرجل منهو بارش همم مكأ 40 ةامسللا ربل ننام ا وهل اسف



 لك سو باتعامد للغلاو وس نلاو عرررلا تسب ابومضأ

 كسلا 7:10 ده مطقم | ىف تيركتشبمومل رتب ل كلذ غانا تارطعلا|
 ”لاراهوجىرلغ تءأنملا م ةنلتنحلا عادالا كع ركل اليسا مثل '
 تاازود ول مل مماىشو لاوس منطمانه اماكأملد نأتنحلار داّملا 1

 ليشرللا اكو لا ةرسمشملا تاكرحو لوصنملا مئابط هيشرث ئملا نبوكي
 اقايزح اتدادرظنم دركشس اج اداكلاؤسلا!نه نئغ ب ا ميال

 مطودرجلطسلا ملاعل١ تاريزن 5 نا |هرحا١ نيبجد م مهللاس باحاذ ١

 اهلردح نآكن اذ كلما منك ناكرذت زف كرلفاما تاكرحل اوحأق )

 كاذذ ديوان احلا هم ناك ناد لسلمتلا منل ىرحا كلا ببسب

 دأبإرلا:ليللا مكازعسد ملوي دارملاوه ازمه د اكتمال دوجوب داق
 نول ربومل تاي'ال ثئيلذرؤادا هره أد تازرهسم رجوع ادّمل يبنشبلا

 لسلصتل اانا لعاف راداع كلك ن 1ليقرن اكو لمعلا ميال لاهو رم ا|ىحلا |

 ىهو كرم ربع أه رجم هوك تاكرحيملا تلكرلا < ايتن ١ بجؤت لطاد ٍ

 حلا جيابطلاو بكاوكلا بشن د نااحاشماو راج لز ا |
 0م قرولا عن اكرعا ديس عراح-اولا ةعمجلاد ةرحاولا رولا زج

 تاكولو داوسلا اش طضحالاو ةنجل يي أع ثا ميجو دحا 9
 انا[: راشاإلا ذ تدوأنعملا ازه لوصح عش ا) تدازرلاب أابجهرشفلا] |

 انلتغطولذ عا امام هلوق مم دارل اوهاز هد را تخير داةرشد هلآ

 ناتعو حز تامرك ا اك و قبح وعل م مم ال عمليذخ نااولا١

 لوصح تب تظناذاف هريم أن: فلتر غيطلإو تالا, بجاولان |١

 : رلحا» عئابطلاوهرسيؤرشؤولا ادا تلع فولثخالا ااه ظ
 لا اولامتلق اكد ملوق كل ذ نمو ةركذ تلا يو مطتم مجاز لذ

 انداد اهات كلما هلم تخلع ناف تمايالا بلع كد م هرحاهأ |
 اياصرلاذا»- فر فوت كلما ملوش هلل أنللاو تدور دلما اوم ا

 تأال ىوجلا ظطبلاطل ١لصنلا مرغ ابكر لع لمع اميل_لوالا ياه غيل
 لكركو هنلظعد ايحنر لعل ار لمعلا لايكتسا مرعل مسا كارشنالا | |
 قرط)ك داهلار للا امءاسحا قب 1ًةحلامضتشي )نيرو اولا قوتع | ١
 ميكاجلا فزارلا دوجو مه قالمإلا اره د لاب دالودل التف ثاناركو 0

 ى) طرا رئفمل| لش ازركو لمع ضعي 0 شحااوملا نان ١ علا نكو |
 ام هس اثلااماو 00 كلل ذى سل لد أملا خر ىضع ظ

 00ج ايمولخي اهاشسارل ن١ ملج رم نا هيلومل او هرلاملا قرمحلاب ظ



 ةهان تدرب لهاسي اذا بجي ابل ربع مات د ١ له أسد ناهد قبلي دل
 | نابحب ؟ مل هلر مالا ئنل ذ ن اكول هربعل رو ور في دا لك حش
 5 ء نا بحي مل ىعزول رعو رها ناو سالو دن ايخ هض بوكو
 ٠ | امنا ثاذ كنف هإثمم هولعاحيل حرس انلا لماع ثالذ بح مو

 |[ةفلوت هد متنحلا بسأن تالف هلماتو كاذنب دنع ةلفنل انوكي ظ

 شيرلام» ياش عاما كن ولف هشلاشلااماو تيركنت
 ميسا وردا باعععا نيوتست مكلمل نسخ مب اًضغملاو هسنمتعرلا قْئم

 تماياطرموزيلا ملم جزااوهد م اضالذ هلق قلل تسمو
 معقد مول ءلومد هش |غنلاو ولج رموتمل موت ىلوالل مخ أذ

 : 1 اا ردونهلا ب أسح نزل ال ذو اجره ماوس هثلاشلاو
 ج_”ود وخلل ءادضاو ثوحس هميختس الق كلل ني ءلمل اب
 تع ةايلا ايلا ىلا ممهتعلا بلص سميد ةرحاو

 |ةنالو نيون هرجخ بس |نف_لودا هيفركشلا نإ ذ ذرظنلاد
 1 | ايو بساع ربع ١امركذ ألو هّتيشرإ ١ ؟ ايشمالا مين

 | هل ارلا ثاعارا لا كلذ عامان أّْملاد تاىقالاو
 | |وايلكزع اش لوّتدوهامو اين لق ثالذ رهو هرمت لعل هت هركش
 | |ىلوال تح ثيح دورك نذ ام وليل رض اكو الو تيرم دام

 ' | مظنل تارسلا غل اذه نا همجوو نورك نشب هيل أ شلات بوسئس
 أ د انعو نكرعشب اق ضلوتن صجارع زختال ةّيْماو ةرهاظرعشلا١
 0 نوع اموات هلو هرتخ بس انه_ضحم
 ن امةمولك دوا نست و كتل جامي مي ظاحلاو ابك
 هد |او نعشما اهل انك لحل اهحونصو مل هتشل اخ تسيل
 : 2 ل هامل عياوبلاد ةغولرلاو ةحاصنلا مم نارتلا ذل امرب متم
 ْ نا ازنه ميدب [رات تنؤرك هن ام كلايلكت هليوم هرتخ نسخ
 ل اهترلوتك ةطيطل ةركشسل دحدو مش درجلا و نيعصوم د نيئلص أنمل١

 ا .مىلظل دأشالا ن١ اهوصخخدل هس ةرهه أو رش ناو نيييصرم
 2 1 ناهس سا ةشاورش ناد لغلا ةدوس خلاق مم دانك
 1| | 5 ةريثركلا ملال صحا د١ لوس م اكريثلا الات مهل يومنعل هلدنا

 ْ 0 اال اهوغ تاق

 ؛ أ | ةانصو اماطعا شعل و اهركشش كي اخو مرمل رضي اراك تانوكو
 1 | لي اهدالذ قرب كرتكو هارفي كلظإب ادا محنونغ قاىوهد



 ١+ عربع_ اكو وأمل اال كافج ىزاجا الد سك قمل بال كريصتن |
 مالز) يملا ئصوب فعلا ةروسو ميلع يملا ئصوب مهرب ةروس صخح|
 م ةلغلا ةروسؤد نأشالا مفصو قاسم خ مقربا ةروسؤلا

 اص]مع نم ةش اجلا ث مليم هريظند هيهولالا تاشاو هسا ناقص '

 وتم مختلسفزؤو كوجتت كلا ئاباض سوسو هسا |
 تبلل ل للوالا جلب نا كلذ اكن و ديبعحلل مالظب كليرامو

 توببسم ازداكامب موق ىزيعإ مسا مايا اهوججرب ال ثيب نيل اهرغشي اونها
 ”تاشااماو هراكذاب مهصو ةلبق نال ثعبلا لصاند ماتنحلا بسانف
 تم عدي زييواو اخلاص الع ميضي دل مال بس انع بيج امب ماتنحلاف
 "و دامذجنو من عرش ابارقخإ ال هسا نا ًاسنللا روس خلاقد «أيسلمم

 أمهداعاغ امللع اما_عرتف هتف مهاب كرشي و أش ن ل نيذ
 ثا ثالذ ةرك د اييهال لانج ) ضي هه اب كرشبب نمد ملوتب تشد ظ

 اثل»و م اتكةىسملا» مسا لعاورتن نينا مهد دومملا ل تلذن ىلوالا |
 لنمو هرظند دش مل ذلاضو مل ب اتكالو تييكرشملا تازن 1

 اهداعا 2 نهوزداككا مهن كيلو اذ مسا ل ننا أ لحي لعد عدكاملا '

 .انكارف كرواذ هثلاشما غ لاق ث تمرح اظت» مه كايدو: ناشف
 ”شلاو دوما غ هان أشاد زنيؤسملا ماكحا ذ تلزنملوالا ناي تركت و '
 فم ّدِس اًءرراو هسا لزئ ١ اهرمج_رصقىلو» لرقو ىراصحاذإ ئ

 ضاكت'ليقو الجاح ئلاخ مذ ةدلا شم او مركنب مورلع عم هئلاخإ |
 ةدلت م ظانل إب ههه ز مك وهو نحدد_ؤحمب اهلك قس ائلاو ملاظلاد| |
 ا املا أنت !!لاهسكع و نارك ا قروص بانتجاو عدد اننا ةدانزلا ١
 ”داتسمل اوحانسنيلابيرأد رولا عروس د, هلك تل: هع كرولا 1 ١

 ميكجلع سد تيا كف سا نيب ككزك كيقرلا اي تكلم سائلا[ ٠
 ثمن زللا تذانتسا اما ذأ تسل ملحلا تسيل انطاص غلبا داو اق شم | ١

 ثلا 4 تلا مكحبملع ساو مت أيد كك سا نيب لكنا ملي م '

 مت ناو كداع م« اذ م« نت انا اك كلت صاوملا تلكم :ره ا ظ

 توك ابا طش شرذنت ناو مق نأذ مكحلان ب نعلا ثتشس١كاناذملا !
 ترا رو اهو ىلا حم رع ترن ١ك و محتل ا رموزنعل١ تؤ ضاشلا| ١

 ملف سيال اسال بازنعلا نتهس رجعنا د ركح لك ذو ذوسشم | ١
 ىساططبى نياوه مكشلو باتل وازي نحلاونو كح زيلع درب حا /

 سيد اخاف طع ذ افمصلا مج ىلع كش مجوفتقرقو هز لإ ٠



 0( كيلعر ضرتحدالذ بازعلا مق |ةدّهسا عم يطرططت ناو

 0 2 ءلوا/ثقملا عروس شر هوو كلذ لظدو هتلخ امن :كملاو

 |: ادواطإ شاق هشبل ةروسفو مكه زب زك ادا
 تانح ملحد وأ ,ضاغ غد مكحلا زيدزحلا

 ١] ”اءليقملا درع

 مننا داو متضجيو يكسلعرد :لضت الولد صونلا شد محملا نب نعلا تن '

 ' انهررحيلا نال محم باود ىنقششي ىذيلا عدا, ناب مكح بارت
 23 ةنكحد نال ةيعهرشم علكإذ لا"ةراشا بربع نك ب ىلا
 ةروس د ل ؤأضنا كيذ ؤخنرتد ةرمظحلا ةشحاذلا عاد نعرترسل ١
 ”اهسلا ىلا وتس خاعبجج طراون غ ام مكأ ىلخ روزا اؤه ةرشسلا
 شذ نالاق نزلا غ5 مولع ره لك ىهو ةتاومس مبس نه اوس
 أ :كرالاؤاهو تريسلا غام إنو هلددا «لجحت هو يبت وا رص ام

 | متنا تمل هير ذ نهزل !ىلارداّسمل !نأف جربتو لك لع ههاو

 0 ةرلوملا رنا غن١1تسماوملاو ملعل أب ممشحلا هدرارعلا مناخ د ةمرتلاب

 . |[ تاجاخ بسحلع ابهامو ضرالل_ولخ نعر أبخام تنمضت امل

 1| |دسامح ايوتسم اًضلخ تاريسلا قلخد مهلاصمو ممفأنمو اهلا
 . ١ | اءاملاع وكي نا بجي وكن ملا فصول الغ دولاخخلاو تو انتر بع
 . .ملغلا عاد لسا حصن أبت بسن كاصئم وول ايئذجو ايلك
 لها: ريرهنلا اناكولد نانكلا ةزلاوهلع كيعولا قاس خ تن اكمل
 هوصباهتخ بسن باوئلاو ب اعلاد ةان احلا رع ميانكابذ

 ..| ١ [ن كلو لاب يسن الا قولت سناو هلو كلل ةدرعو ةررتملا
 بّصع ةرئشملاو للا ملاذ لروطخ املح ناكربا مصسست نجوي ال
 ناك ادب ميلك شكد ىلرلا داب ةرهاظريع ءاش» عاشت
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 ه را | ةاعزعرج تخهيرصمت متئاو اهّيح ف نايصعالو عشابلك ءايئد»

 عدو متر ىراجءالو ثيل اح اك تأيصملاوهد يالا ةرمرتعملل
 | املهيرتت )لقد اتص بازحلا مكيلع تصل مضر لافطاو مكر
 ! | |[فتييبطادللا رعاملجإ رو مشا لونغ نيج لا طيزعت نع

 لالا ١ ورجع ١و تدايام ظالم ايه أب مييبسما | !هبهمي كا نيب نأ ١

 . |هيبشلا هدب نات بجهام من اقرانع د عددا أمخ له أتلاب رح
 ْ ماب مات ناملا ماري ظن ال اه لص وملا نه تماأثبلا
 . | ةاابرمال يضعرإ ووو بوعنصي ا سيبحرسا نا سؤمل) قروس غرر ضل أب



 تيريرملا ةليلد ضر هينليشد دل 1
 !و أهترحمللا نو لشسرسر مملسل ى) أضم ركذ عع كيذركذ 0

 د ميال لوا. تمرتت اهنيحد ةظخلالا كلت بوكت ن مآ 5

 يور زيماشا ا ولاه زتمل ١ ثب١ لاو ىرصلا لع زيا ادر +

 كك كملاد هللسح ]زن ارح ىراصلا 2 ةرلكزح ١ ةلص ائملازحا_َّوفار :

 ىخ هن دإكل دا تفي ااا اديبس ساب زيكو نو لسن ا

 ثيلاعلا نم مكلجل ا( لاك باهولا تناكلن١ ترجم كلنرل سانل بهو أ ١

 كثيق نجل سرب ئرتهتسا رئلو ونحت مت !لكرطج ىفارب تان ما أملا ظ
 أ: ضف نيكرظتا ٍتادزيسي از اكام مهم ارز نينا اه

 اكتمل لاق الرلط خر بكاو تم ادر درمكأ ةرخأ للود 0

 تلّمذ_كرتت !ن باخروو ب اورممتالا ظ

 لود ذنوب اونو خيش ملا هاجد نضام ما كاورفتأتسا أ
 عاما زنا نيبو هني ترسل مزايا مرا ْ

 أجينو مدا وطصا هس نارلا ءاوتك ةيلظنمل كاذو ةيونسم هفالدأ |
 امال ل هزل ل تسملاحل١ تلصانعلا ند تارزعل س قطص ١ ناذ مالا

 (* اول نمل جت من هيام نك: قلمصا ظنا ريق ممل اعلا اظنمل

 ظومم + و هسنج لغ اراد نود هاى ءانطصا

 ميصاللا ثيل ميا طش بلا ميل باد هلوتكو ثوملاسلا| |
 ثروبلا اهيا مطاتم نارا انطنس مروسل١ نها ظحاح ناكعصناخإ

 هلاشلا نازله ل يللا ئغر أملا حدلاشد ١ ةنالأررص ةرعسد ٌمودرملا

 يوسي احل

 عاشولا لزم ىنممل !لزن هرجع هل والد امله ُ
 + تيزللا كلا هلو املا تلا عرخاو 22 لزئدأ| ئ

 بانطالا عزدذي مرنت لأ نحال اماد حاشا امبلع
 فزاوتحد فرطه م( لق ار لص اوف اهله مهسسلا عيوبجت نسل
 د اتلصانلا فل تخت مود فرطملاذ لن ايمو نزاوتسسد 07

 دكو اراقو رس هيرجيتد) ا امزنع !فورح ا تئتبو نزمولا ذل ِ

 نام نكد ملف ةيضقل هاو سنتي ن١ قزاؤتللاو اراوطا يتلخم
 عدرهررس امج وع ةرايينلل و زول ذة أشمل خامل خلاد اشم ىلوالا |

 ةبتتلا نو د ثزولا ذأ غفتي نا نيزاونلاو هكولموم باوكاو ُ

 ًاتنواتزتي نا مضرملاو 2 ىشسم تف ابو ةقورصم قرات و وت | .



 ؛زج اهنهطتس !ذاخ رخورعلا تارنو) نم نينزورلع ةثمب نعاشلا |

 ! |انيلاةاوع دينك ةِشاشلاخ الب اقم ىلوالا غام نوكيد ةيئتتو

 ٠ | ميج ولأجل ناد مج _زاماببالا »ا مءاسح انيلع ها مث مايا
 . | لوا دازدا نؤكتو ةيئتمتل ١ نود نزولا طا يوأستم نإ لكم أرتملاو
 اللا هّيتنلاد تزاوتمل اك عّشرملا لا ةبسنمل ءىنو هلم اثملا ام لب اتم
 ١ (تتملا طاصلا أه أني رهو نيرتملا باتا أه أننا ادونع نحنا ملا

 ا | 2 انلدخاو متعتسملاو نست انكو تانزاوتم طارصلاو بادكماذ
 هاوملاد ذاتلسي نايس نب ناهز قد ]ل صخنيخا فولد |

 : د ن١ [صاو مأوسلا حيبص الا ]ىلا زرنا هأمسو مهيرشنللا اضرحاا

 5 ١ نك رجوط مب مشد صحاثزو ىأتيب_ؤابلاراص نيئزجوا

 ا ىلو العمق اول نيت لع ىنبب نام رششلا ذ طوكد لب هوزخا لاقد
 | تاك ئباشلا لسجل م تتحلل ناد اءيزم ام أنت مولاكللا ناك أمرتم
  |لاك ظلام دانام زعم ةدايز مهمل اح لع ةداذالاد مالا

  [تماذ_رجلا ةروس لظعم بمايلا نيج :ره ءاجرقو ميصالا ىلا دبا

  [تايزكت اير 20١: واش ادود نيتلصانلارلع اهي ستقول أمين ايا
 ( |ريوشا ساد زووسدافاذ ةشاشل ان لكرشو اطينم اماناداكت
 | تايالإم لثمي نا لوو قب اطمريع ليشمل ٠_تلق خيول او
 أ لك لعمس نا |ولستل مل تمك ةلصاق ابوك نا صيام أاهن انشد خول
 1 |ذاشا كلذ ةأملساو اطع_ثلكت طاحا لق هما ناو صدق قش
 متلي ناوهد مزلي الام موزل سو مازتلالا

 ظ فرح, اوإرمشلا طن

 ظ درحما م١ لاشع رفلكلا مرع طرشم_كورل! لست !رعاضد نافرحو١

 | 5 لال ةاىلا مزتل ريت زاذ لك اسلا أعاد سرعت واذ ' يتسن اماف
 ١١ الاخ فاكل البق «آر أههنذ م نسل تاياما كلردص علي حرشنم ىلا شهد
 (١ | ثيسا| لبق ةددشملا ابؤملا اب مزتل) ىتكلاداوجلا حلا مشا
 ' |/| | سوطلاد ثيؤوح مازتل لانو وست !ذارثملا و وسو امو ليللاد
 | | توتر بع ارجل كلل ناو اهتونحم“ تلبر ةرمجب تئاام نوطسم باكو
 0 الث مانغا لاحد قارشلا من٠ نظد قل نجليشو ةالملا تنلد
 0 ضلال ب_جلاذ ماو دمج مياوحاو ابورصيم هاذأذ ار فرحا



 ىلا ٍه - .٠ :ناشك ١ شالا ةرك لعرتلل كرل اريصق ناكأم معسل نسحت اولاك "نا هنا |

 سلا عروس تاأياك طسوتم مزيج امو تءايا» بنانكرشسلا نع دازاه|

 أ ىدار) مءال اهؤملاو ءايلاو ثلالا ثوتدحلم |ىلعرت اذ ما مت ىبيسس 1

 اماو هل امتهام) لصاند نورح_رس دأسلا مطقم برنعاو قوه ٠

 انزله نع جزعتال هارتلا ل صاد عرتعد نيهارخ مامالابكاقأ ١

 | تنكمهاسلا ةمزر) لصاؤملا نم انشد» ةياعرو نات االد|

 نيثالازبا اكو مي ةلسلس خر غ هولصملا ل عولنف هو هو
 نا تشل أشيلاؤد اليل لوط اذ ل ١و ةلىاسملا) هش أشلا غ نحال
 ىلوالا مرشدا ملل | كرا ابكت دامو ال ىجاتمنللا ل اكد © لوطا وكي

 تيم [ذرع تولاسرملاو تايالا سذن اذ قرشملا اها اوه ناسك
 ليموطلاو تاايإلا اًعيط ت اي داعلاو تالا اهمذ تادرانلاد
 ىلع :لطذ اجلا نسم ال ىيرتملا هفأشك .ىرتضنلا لاق ثماشلا

 ضيعت زا جيدا ىلع اه درس طعاما ؛[م مهلا أهدر ل صاوتلا

 طلال نيس قمن + نهال لمتنا اماخ هع كشلاو مظنلا
 لادلع_ زو ةغالملال يق سرسلف ها دؤمرلا هضروظنم ريغ غاحم
 ةياهرثلب هلصانلا عرج سيل تمي مه ةزخانأدد د مج رتمتتلا نا
 لبماتم غاسا نمد و تقول ' لج ل صاوملا ىنبم مدارلا_رصاصتخاا»
 ءاوق عه بمزال نيط نم ره انملخ ان اح ملوتكس كمل اد سورجلاب خيفرملا
 /دذ رد مارق عمم نع هوقو فاث بابرشو بصاو بازع
 باعتلا ئثشي و ,للوق عم لاه همم هنود ميلامو هوقو شموس
 .نميلا او لا فيرحب لصاونما مخ مارتلا ةرشكس سانيا لاش
 ل15 ام ثالاي» بيرطملا رم للا دوجو ,نكحو تونلا قاحلاد

 لبس الع نارمل١؟احو اورتن ملا ذ١ ثلاذ بوكت و توصل سه

 تيبلاو نولشح قر ل روطسعم اتكو بوطلاد لثم ىلوالاذ مرام
 هازملاد و ترملا مرج كللاه ما ىحلال ثم ناثداو رومملا

 بيع ءرثس١نه ادوز اهل لاف منه نم غن ءاح ادا )ويجيب نجلا

 _ سوارا يطا لمج م اداذ يا اهزجار ل! ثيبزنلا طارص لجو هلم تاب يس ةطانلادع  افينح» بهم اشا بهزم محمي انج د لاق مند |تمتملاو ةلخ الل ةرصخل + نيمملا]
 أنا) ةروسلا تايارب.اس ل صاوف مب اشي ول رئأب دو دم مهلع تمن

 اثم اكدداو ريل! ف تعبيعد اسس امجا) اطبالاو :رييضملا لصرؤملا



 [٠ لزتك اءاتلتم هوس نهرب كوكي نيل ذو !ذ نيمبع
 مغلوب ]ص انلامركت اظيالاد ليكلمد .نيويصم مهلغ تو رمل مكانلاق

 ا ميسم نب ّمخو الوسر رشها تنكلهارسالا ذ ىلا ءارتك
 | | ل عيصام ىلا نبا فيلأتم ايهدرد) وسلا اوف غ اجوتسسللا جوملا '

 1 | نكذامانجرمملا اناد لفوز اللا لما دب فات هبات

 ازا قعد ثارعلاروس ١ اكتس نالعا عريع ترك اوز عه

 0 أهلعروسلا نم كروس جج جراحي هلم ولولا "رف
 0وزلافرصتمنلا تاذص سميزنتو_يخو تي نسم دك اقف وح
 لوس ميس ذ مسشل ١ ىاشلاو اييتروس ذ عر أ تو روسرسح رمل

 دايو اه اش أتسا ل ةللك يبست ادارملا ب ثدتم د اهامرككا لاق

 د دو قفل نيرملاؤي_رضاملاب ّ لصا) رمال سب ارم ذا

 1 الاعالا فرمالأب مث تب انتلا د ةئمملا ذ عداضملاب م ني اهزلا قبس

 | مشن ةييملا فرح >دأشللا انهت هج عيج لكلا ني اياسيتسا
 0 هباشتملا عز ابهوتسم أب ملع مراكب وطهركو ةروسب ثم نع و

 |[ ىفابزلا فلاشلا تايسانملا عوف دع اب مهول

 ووو برزخ راسو يلع ههداىإ ص دعا لوس ءاهنب سنح دوس طع
 (| | جلاد كئاملاو اشم ماما الط سنحو شمرملاد لمزملاد ىرتاد
 1 اتاي عدلان اروع ةمدجلا لمملا علا هنقسملاتارجلا 3

 1 | توم ئل الة الج ميج ارب جزم نها ا نا و
 ْ 0 ا تاركدإ ]يه رت اهات نا عروس

 4 ١ال اهون انلسر اانا لي اس لأس رق اجل هنا عمسو ىلع رولا
 انيس احلا 200 م 5-0-5

 ١١ | دروس ةرشج رينج مشلا نسم انما عروس امورسعو ثول كالتف
 200 | جورملا كولزاإب اناتروسد تمأف أصلا درو ةكئولملاب اهج مقا
 , ١١ | ؟اهمعن لاو امرثلاب يان يزاد وس تسد قياما

 0 ب يطلاو نامزلارطشب ليللاد نايل أب مشل اد نابل
 / | انزل ةلججدا ضال رطشش صمم هابل راعي مها وطلا 'و نأشرلا

 | 20و تالاسرملاو تأيرا نا ١١ ىص أشمل الحلوه ىلا اوبل اب تانروسو'

 ايضا تابنلاب قروسو روطناد رهو اشيا اهنبوهقي قبر ةيرتحأب
 هد ميلي نروسو تاحذاند هد قه انلا نمل ةروسد
 قشاثملاد هئاولا بوس ميس ذ ط_دالإ 596 تايد اعلاد
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 حا اساارصتملاو ةلنلنلاد قاّمشنالد ناطتفاءاد سي ىكتناوأ
 لةسوه 5 هدورداكلا اهيا ابق ءلرثا__جدالق دوس تس غرسالا
 نو ءاسشيب مق !له تسؤ. م ابهتسالا نوع أثل كيت دومملا دوعا
 فمدولاث ؤاعرلا مس أترلا تيارارت لا جرششولا كاتاله|
 ليل راما تبت ةزمهزكل بو تيفنطملال يو
 أعلا مق. هانركذامو لاق هماشو) مجازك شيرت فوليال

 مضوي را مس ل اربخملك دنا نك و سما عم شاني انجي
 ه- لات نيت ذ كلذ ين نبا هرم ل قتحي نأ دعسة رمالا
 ابوسلا تفس امل بلسلاوريملا تبوس زءادجس سلع أنا
 الا مؤسس ملا فرحا هر ١ مسملاو ليلشتنلا ارئل !طرشبرم الو
 قف « أني ناوهو !رّيباه نسح طغ وللا رم نايبلالها_ لاو
 حمه أسلالبق» امرت ناكن أذ ممسلا عرب اهلو امثال مدلل لوا غب

 لل ةبابن خ قابلا د اكولو هنع ضرع اذلاو هاعوو م ككذاىلع

 و هسلساو هّقراد مازحاو ظفللا بزعأب هله فدانا جمنب3

 لصملاو ديقحملا ند هزلاخاو همضواو ىئعم هلضاو اىيسو امظن

 اهلا يرحم تاير اهكاد ابزلب و هرج سجال عروس حام ميج تنناركواول اد بس أسس ىذيلاوا سبل ارخ أتلاو
 عار مس هنهرصخل ا عزد نسما أرتنال ]مد ني در طع وارةرلاو

 ملكتملا ل املا بس أني امرلع مولكلال ى) لّمْسي ناوهو ل الاهتسام

 امي هلصانس ميجوع تل ثم اج اذ هارملا لطميه ولا هتكانلا |
 تبرهتأس بيجر مسلاوبا أنريحا عداعام) ىحش د قبس لاذ

 عدوا تكدجراد نام هللا لزنت لاك نسجل رع ميجمنب عيبرلا

 عدوا مشد ناقزملاةروجنلاذ لرخمالاو رؤملا أب تجرا ابمولع
 تالا مولغ عدوا ّ ثدأاكزمل اكرنوه نلاو ليلو ةاروسلا مولع

 اهريشت لع مزق باكا لاو صنم امولع عدوا مث لصفلا]
 مثولصلا نأد كلل خ مهو قو تلزراملا تلا عيجرعرشت له رك ناك

 انام كمرجع محترا نايدو أهم ثحاكو هدارملا أب ملغ ىويحا١ىلا 1

 ترا ريملاملا برد ةراشالا هيرللو مث أئصو هدا هر رإه
 ”ىرعدو مملع عرج ارد نأ مر أه هيللاد تاإولسلا رووعه د

 | وسر ذ غل ىسالا ىلعلاو هلجأل مولكلا ىبس اهلا نيشيو هيد



 ةراشالا هيل ادن أصلا ىلعت تسنرإلا مود تلئامب ةراشنالا هيلاد دامملا
 | ةيعرتملا با هلع سل ل جوه د كلولسلا لعد نبض كااياد
 . | ايها تيحتش كاين ةراشال هيلاو ةءربلا بيرل دايمنالو
 1 ممالراخا لع غالطا/اوه و سمس 2 سصصتقلا لغو مقدما طارصلا
 4 الاس نون زم لضم لمي ةيضاتنلو تاو ةكلاشللا
 .هثنيايلا طالص مل سد ©) اناا هرلاو هاصعدرم ةواقسو هلدا عاط١

 تلم انلا4 هبلش تيلاطا الو مولع بوضغمل اربع مهله ترن ١

 تلم عم لواهتس ذنب ان اوه نهد ةدارتما دصاتتم عيج لع
 ةقرابما عاطاو هرج !مطاتمملاد راسل ظاشلال رس ىلع
 انها ريلع كش ؛اهريظن لع ةزمتشم اهناق لرد ١ ةروس لوا تانزكو
 ْ نما ابيض تاق ثارعلل :رعل زن ١ام لود اهتوكت لدلبّتسال ةعار ةرم
 ١ اسف هماككب لعل ةاشالا هيقو هيدا مسا أه ةاسلاو ةارّسلأد

 | فص تال نص رم رت اضصو رث11 5 [نلباو عيا نزح وج كاي ام

 " | تهراجالب واي اه ابد ثيبدلا لوصار لا ةر اسال زهد لغ
 أ | تاينعوت نا ةييرجل الق ازرم» لي لام نانمال عدل
 عين !هلو) ذ. ةزيجو ةراسعد مرصاّتد . باتكلا داع نال ادازملا

 0 نمد تاو ثم اضبارخروسلا مانجو اموممادىداخل
 ٍ مم عديل !_'داعيلل ةنمضنم تء اجا ملك عامسا» مرمي امرخاا ل

 ىلا فوثست سوئنلا هحه وس و ىح م د16« انهن اب مماسلا نايا
 ّْ رحال لهو درت: ضد ارض أياصوو ا سن لك نياع
 هاناطلا هي اخ د بولطملا :ز جل مصعم < علل ربع لا ديعوو دغوم

 هاندا ى ضل ةيبسملاصصاملا ره طوخ ١ اد اماما جلمام) بولطمل ١

 1 نستوم ادارملاو مولع تمل درب ناهد كلذ لج ل ّصمح ل كاضلاو

 || |[ مسذال ماش كلو انسبل ريقي لد ماشإل ولط) كا لد
 ١ | مث مثلا عجل ةحمتتسم انزل هم زكر يلع مهنا لف اداهنالا ةرمم
 ظ يب اجةىب ياام ميع بولا هوتي منصو
 ًولضلاو هدا بطعارم ةمالاسلا* رسب و ناو ةرشرهد ةقلطملا هلا

  |هيلعتراقشا وزال اهرلاكو هدقدجم عر و هيصاعم رع ةيببسملا
 ْ لآ ةروسأبم تاج ولا ااصون 6و ةرئشلا عراوسرس) رح ناترالا

 01 اس تالا نسحو ألا مروس ابي تريخْملإ_طئازعلاكو نار
 : ْ زن اهوخا هناا د تجحلكرم |حاوههو الا تيحلا ماهتحا نه أنها



 نعل اكو غاياملا متم عزل ىلطعملاد لجبل اكو ماكحاما نس
 فصول ةدأبلا لع رض اكو رم أهنال م تميس نا درعولاو

 ٌيزصو داما دع رضخلاكد كارعالا مب تيجان 54 الملا لاح

 ليمامْلاو محرمو لوسرلا فصوكو لاضنال ب نشل ماحرالا
 مم تمحو زملا مالاسلاو ةالصلا ميلع هيلو ةارم م تمخوذلا :

 ىزلا محرمو تارولا فصوو دوه تاغ اهلثمد نسون مروس

 ترجو دعرلا م متخ_عذنلا لوسرلا بنك حر لع 5,)١و فسوي م مَ

 الشو خبال رس اني غد! انه ميهرب ةيجاغيم اشاد اغا ظ
 كفرا بسلا قلنا انكو فامحإب ةمئاخأ |

 كس وس لارظناو ذعاسلا مي اذ حاف تيما, سسنموهو تيبتبلا
 ل اًمثبرمحد ىف اورج تّمخو ةماشملا لاوه اب تدب نيكل نزل

 حا عاب ار ظن او عرجارشم ةرذلاّمشم مي نو هرجارح ةرذ
 ثم ابهيامو هرددارللا هذ هبوعجزت أموي اونتاو ماوقر هو تلزث ميا
 ابوس رهو تلا طولا انكو ةاخولل كمال للا رد قحعالاب نأسشسالا

 تب عسي رط مهر اذهل امبحرح ١6 ة اول اب راسشسا» أ مكر صنم
 0 مدارخن ؟ احاذا هلوق نعمه اسرمع بار سامع رربا نعريبج

 )جا لإ س امج سا أب لمت ام لاك نوصتلاو عب ارملا صد ولات

 . ئلخرس سمع ناكل اك معاضبا جاد هسه مل تيعد لهل تحرص

 أثعم ازجزخمت 0 : هسلذ زو لجو مهطمب ناكذ سرد خابشا عم
 كضررلا م مملخلا م اين لاو هدم أسا انلد

 6 باقل و هدنلرصد حادا اكن ايس لو 2 تولوش ام ش

 أانيلع عن عند انرضداذا هرملطاس و رس نيك ن١

 تلق و5 وفراق تاتخاسهدم لومت ثا نكت للاخ كأبش
 شل اةريزرضد ءاحاذال اق مل «لخارطسو هيلع مسا لص رس لوس جاه
 سعلاتخ امو ناك عرطخساو كبررجع مس نجا يدع ع

 تادال ةيسأنم غ وسلا »داتا جوملا رمت ام الا اههنه ملاع ال

 ادايجول خس ريبزلا ثيضمحوجلا ةمالعلا ثيلاتل ان هجرداروسلا9
 صملازه ١ نمو نإرتملا ل وس بشرت ميس انم ذ_ نداهربلا هاهس باتكذ
 بفسا هدرا هذ هاهس باك غل جات! تيرا تاجرب ميلا

 ثم ادب لف اك لبنات دار ارس١ىف متغمص و انما ىباتكو زوسلاو_وا#
 لاجمل ةرجو ميع > نأمب نمر مذ اه مه تءأيالاوروسلا تاس مهاج '



 | ؟ نج ن.ةص اخروسلا تأبسأ|نم هه تصحلرّدو ةغواملا بيلاساد

 . | لعب سانملا لعد نوس»ههيسانم د رررلا يس أدناه كيم نيطن
 1 | نسخ مايو زنك مد هش مل ب ثنرسلعملا ءأنتعا لك كيد رشم
 ا 1 |ٍبيتلملا ذل ةعدوه ثارملا فن اطل لمكا هريسمت ف لاقو ثيدلا

 ش | ااا طابتر» تبب ديرما جاس ةءافرمل!نب١___١أ5 طن اورلاد

 ٠ |ةرخضم ةراطس نومملا ٌةقستتم ةدحاولا ةركلاك بولي قح_ طعس ابرطعب
 8 سيلا ةروس هردل مع دح اورملاعاما مل ضرعتيم مل م احا
 أ ئاصوان قلثملا ايباد ةلحرمل بعمل الذ هيقانمل هسد خشم

 لاقد ديلا هأن ددرو هسا سو ادني هانلمحو هيلع [:ّتْخ لطم
 ١ ناداكد عروب اشد ركوب خل ةبسانملا لعرب ان مهلا هربع

 1 مله يلع "عرفا ذ !ىتركلا ىلع لس اداكذ بدالات معيش ل معلا
 1 ةروس ١نهزمجد تحل امو مالا ره بيجالا يالا مره تلمح

 1 ]انما ملع مرسل ارض لعلكم اذ أكو مروسلا عنه بنحلا

 0 2 (ىحيلع ميس انممل ره ااسلا ىبعنب ثنى !نع جملا لاكو
 ' اهإذ عرخأب هلوا طبترمر جرحا ى مثيب ن١ مدلك اطابتترا ئسحذ

 ) نلكنرؤ كلذ طبر سو طابتر» هيذ مت ملد ةئلتخي بابسا لغمتو و

 الضخ تردد نحبه ١ع ناسضي كيكر طبربام 0

 لآ هنلمت ماكحا ذ لس _:سرشعو فين هزل ثان ناك محب ا رع

 | فو خيشلا اكو رضع مضت طبر ون انني ال ثلل نك اد اكاهد
 | امال ةيسانم ةييركاا علا بلطيال ل انس مهو ىو ىولل ا زيدل

 ظ 1 ا
 |قفوزعزمصملاف هيعاجابع 00

 ١ 0 اا ا
 || | القال ةزكم اهتوك عر لكل و ثععبما جالك خشن ىلا |

 , مجيلع كيذ وف 0 يوازي مي ةلمتمو)

 ١ لأكد ىلا مل تقيس امو يليق اع ابباض ارجو بلطد ىوسلا هل كه و

 :0 | 5 له د ئداطل ؤ لم اي هلهو ةرعللا عروس ذ_كزارلا مامالا

 ةلح أ يعقن بسك يعتز 14 دارا ادا لع ابل مياس قاد ةروسلا

 هلم انا ذو هبريدرع بيسج أضناوبو هامه مدرس و هدظافلا

 | تاو كاد اودابا مولسا بس زنط اولق وذل لمد



 أرسال هرج نيد تسمي كفن اعلا عرض اخ نيطصرعد ثءرسشعمل امج
 هب لم امام بابل 'نه ةيرما/سيلو

 لصلاو يعادل قطلشنلاد ةنروصر أ صبالار خصتست را اذ

 فاح رمو مير املا :لكاشملا ةضمللا ف ةيسسب انملا ل بتصصق
 ىاروبحوىلّتع_صاخو) ماع أمنِسب هطيزد ىنحمملا اهوحيد ثم ايالا
 بسلا اكهزلا مز ناتلاوا تاق دلاملا خان تمم تال ةريغد ا لأي
 مثلث اذو ووتكد ثيوىضلاو تيريظنلاو لولعملاو ةلملاد ببسملاو
 دترالا نب ىىتميد ضعج_ق اع ابا ؛أمطمب مولكلا :؟زجا ل عج
 ممالك ذ لومنخ ارجال مي دلتملا كمحلا أملا لاح لاح ضيلأتلاريصدو

 هباضمت مولاكلا ىلمتل ط | ترالرهاظ نوكي نااما ىرخاط لعد
 فوالل 5 اشلا تن اكد ذا كل نكد مص ١نح ىلوالإم همأت مدعو

 5 ناكل يستل ١انهد لرملاو ١ رض ارتعاماوا سمشعملاو١ ديكاتملا مجو

 تع همم :[جلكاد سظد لب طاشتر0سظد ل نااماو هيف
 ىلع وطعم بوكت ند اماذ مد ؟ىرهبملا عقلا ف داخل اباو ىكرحاما
 ةرطحم تن امي ناخزاوا 1 ةكرشلا ١ طمعا ١ فورح يفرح ىلوالا

 هيفي امو ”امسل انه لزغي امو امهم جرن امهر طبام ذ ايام يلعب
 ضيرتلا نيب دأنمتل ثومحرت هيلاو طسسيو رمي هساوه لقد

 د انعرلا هيشو جورعل او لوزنلا و جوزملاو جولول او طسملاو

 ندع ةرجيلاركذ داضتلا هيف كوالا |مهو ضضراللاو «امسلا نيب

 ظعلا ةنإرملا ة داع ترجرمو ةبهرلا سب ةرعرلاو فالئلاركذ

 لم لعاشعاب توكيل !يعوو ارعو اهدجن ىكذ ام اكح ارك ١
 يضانلاو سياط ظعماعمل ريزنتو'ديحوت تايا.ك ني يش قبس اع
 ملاناد ل نك هع ةدئاملاو أسننلاو ةرّميلا عروس ماتو

 /”ةىمحد نع ركود مولا لاضد اد نذئَت ةماع+_:رهرب زل دٌووطعم |

 ريطظنلا قاحلا د اثره نتلا اهرحا بابس١ هلو طبرل اب نذئن
 قلاب تانييب نم كلير اجرح ١16 ,ل كو لاظلا اد اني سم ريظ طن اب
 ىنعم نا ملوسررم١ اكن ماذ اسمح م وسئملا كيلوا هلق بمع

 هر جور ذ هرهزل_صماك ا
 مههارك انارصلاو توه اكمل مهد لات ّملاو يحل بلطل تم

 حوؤمللا ل نبش لوو جدزحلا ميه ارك متراننلا ةرمش نم هزض امل

> 

 . (كاشء اوك ه مشت يسلم لع ةعماج ةبجام رب ثبوكي نادب الذ



 معاتح مباوجو مرذإلا ذو نس لاررلا نيه غانن تكاد

 11١ .|ةداشملافاشلا مينا ىوهاركرتيو ,جاورماماوميطيلف ةمشتا ؛
 ١ | يشلالوا ناذ ميالا مهلع اوس اهززمك دس نا ن١ ةرهسلا عروس ماوّسك
 أ لتر يثوصومل رمل ب ارمجلا من أش رم ناو تإلرملإ ”رعأ شيب صح اناك

 د تيار اكل ثين حب بلع تييلم ىلا ئصو لكك ايلف ن ايالا
 توشلاو قدوثشل ١ ءنّوحد هجول'انهنممدانقماب رهو مهاج

 نالديح مهاحازه]يفداذ ؟أيشاازيمت اهرضدو لبق امكلوالا

 كتم ازيلاب دوشمملاو تدان أدل نعرسل اه تريلم للا وعاش رح مترك
 كؤملا ختفم رثو) نارتلا رع ثيرملاىهاا مولكت١ق اسهزالا
 "| 5 ناك مجو ىرٍلع_قلتلا نك لب ىوذ عماجلا ذ طرتشم ال لبق

 ْ ( هبلملاو ثارملارما ل ركأت نصتمل ! نال أترك ذام طبرل ارجو ذ

 | اميمرذ يتكتاو لاك كاذ ره غرف املازجلو تاجالرطعثخلاد
 ٠ | فالاش اوتكدارطتس»برلانلا لو»ه ىلا عجن انببع لعاتلزت

 1| | دارطتسا» لسع ةدراوز باد له كرت ن١ أ ةربحتلذ
 | | 2 سه اراد اههلع قرولا صحو تأؤسلا 'ودب كذ بقع
 (| | ةيضتلاوثل |مملا ند ةروملا نشكد ىرجلل و املو سابللا جلخ اذ
 | ىلخ جن نقود وتلا باردا م مظع ب أد شسلا داناراسشساد
 [[ئلملاالو هس اربع بوك نا عيسمملا فكنتسي ئل لات لوف داطتسا»
 5 ىس نيع١زل ١ ىرأصيلا لع جرلل سك ذ مولكلا لو ١ ناخ موال

 | برو تك الملا ةرلم تيامع انل 1 بزعل رقع جلل رطنتسا م معيسملا
 | لعتشي (داوهد للا ئسح م أقرتفي ناد اىدول ىحدارطتسالا ند
 3١ | اًسولتخا هسلتا برس هجوىلع ةوصتجلارلا مدلكلا عدا ام
 | مكورقوم لوا ئمملا سل أتنالاب عهاس ارمشبن ال ثيبع_ودحلا قيل د
 | | ناجي داما طلغرقد املس م اكتلا» رش اننا ميلع
 0 انما نالاقد ئلكتل نرد هلهامل ئش نارملا قهنح مند ف هلق ذ

 1 ملهرتعملا لسنا م بيعلا ٌمعرطره و نإ١باضتق صلع درو اا

 7١ | ظناو لمحل اريجياه ةبيجلا تاصلختلا زم هيف لاق اكسيد
 أ | قلاجامو ةيطاملا توزساو ايجال اسهؤرأ فيك فزعال وسما

 | 00 ا



 بيصارنع لاق لوب هتمأال هصلخع دعب نيلسوملا ديس ضانمبأ ٠
 تيكمج اقص هن يزال اب متكاض ىل لكتعسو وجم اشد نه مب|
 منا رب اذص غل نخاو عما يثلا لاوسرلا اهوعنتس نب نلا مهد تييكو ا

 اهونحبب عرج : دال ميهرب) لو قحارعشسلا ةرجس ؤو مالا ضقف | ٠
 حا ىلا تهد دلو لام مني عل موب مارت دأمملا تصو لا ميه ضلال ا

 فيد شو اجا ذا لسملا ش تينسلا ع ذل قكح تمهل ةيوس د |
 هك نجا مر اح صو ىلا منه صلع |مح هد وعو ناكو اكد ه]مج
 ثصصوو نشارك ذو وصلا ذقن ١ مث ةعاسلا طارش نضره ىلا
 سعلخعل نيب قزملا مهطبح__.د 6و تيم ئملادر انكلا ل “ام
 لع تلبقاد ريلكلاد هز تدكأم تكرب_صلاكل ل كانو دارطتسمو
 يللا توطتسم وزال الارث هدرتع داطتتسال ذو ريل تلت اه
 لضعنإل كلن اك هذ توام لا وتو ركرتت ّح نط انلا قربل اكارورد

 سلا” فرعال كروس خام ند نط اندرو لاق امورع_رضرع الاد
 فطوم مق ملا ارعامل د هدومل_صلخجيل ١0 دا طيس باب د

 نعذد يمالاو اب,الارك خرلا نملسلا فاو عرطل ا رلادتما يتوهم رشد
 اوصفم مهاسلل أطر شنت حلا ىلا ثيرح رمل أمن اا صلعل رسب رد

 دارا لي نئل نم عزدوهو يبارك ذ لجج_رص متروس د ماوتل اندم
 فتدو انه ل اق غرف امل ع اهلهاو ةنيبرك ةوهورخا اهزدرك ني نا
 الهرج نبا_لاقو ابلهادر انلارك نه ب“امّرشج :ربغاطلا

 ٌمةدلع وهو لصنلل اره ىسح اوه ىلا ]صئلا ارم ماتمملا انه

 بلطملا نسح اطيارنم بردو خللا مزلك رد جوزمملا نيب نيكد | ٠
 (* لن دجب_رضرعلا ا الا جرحي ناوهد ىبيطلاد اناخنلا لاك ١

 امهدئيطلال5 نيكس علأياو ىمخ كابا ماومك ة]يسولا

 ميجرب نعي اكح (ثد مل اعمزطملاهرملاختلا نسح هنو اجا
 وق ىلا ثني دبل ىنو شل زال نيملا علا بيرل ىلي دع منا |
 نيرحاتجلا طج لات )عاق ةيمحلاصلاب زئتملاو احل به بد
 5 نمارملا عبج تادالا تابس اح ناؤرعل ديلا لكل ارمالا

 كالذريلا جات امرظند و ق/ىىسلامل تقبش_عنملا_وخل نامت
 بعلا ل. تداهرترمللا كال سوو ىلا ر ظنت و تااهرتعملا اج ضرع ١
 أهلا تاهرتمملا 2 مولكل ١ رورخم ١ع وظن و بولطلل :سرعبلاو
 هتعجاتملا مج اولا ادرم كاما ىل ١ مهاسم ا رسعن ف !رشمتس ١ نه هىبتت سب



 فيولا هارشتسام ءأنع ضو ليلعلا ءاطش ةغوابلا عشت لال

 انارملا «ازج ا مج ثيعن لجبرلا كحل رمل ىلكك |سالاو هذ لؤ اهملع
 5 ١محو كل نيب تل ذاك

 .| فاخذ تاباه كائاسل مب كمال ةممهتولا قروس ات لق كلذ *رم
 1 ك0 )000 ةروسلا لى ال أهتيس أنمرجو

 ْ يع دول يو اكو

 اك ضو ماع ل نوب تأشضال ءأشب هلا خت نملا
 الا خرم 0 ت ة)زملارؤ نخا ذأ مب سكه يلع_زضرحب

 | «|رّمن نادك لع متع .نا ملجم علذ أس مب كرعال مل لام

 .|انيعا م تلمف كان! ا أرق عتناذ كيلع هاه ذا كيلع
 1١ ق تشام ئلاخيازهو ىلا م رتام طل اكو قم

 . عكمز ”دااحئأسل ١ طساوايافس ا زل هنملا تانج ْثتلنن ابنا
 0 ةمئاارثذ اخ كح ريدأمنم تابس انما ةرمالارك ذ رقد 00

 | لا صا انه اناكو ةلجاعل بحال لمشا ثغرصمن نم داش ىف اناكو
 .[ضرتج ره طع دف ةبولطم ريا لاهئارإا ةرد ايلا ادإ_-سرللا
 ٠ ةريام موتو ىووارلا أطصالاوهد اضل جوه ام بولطللا نهر لع
 م ١ ١ هايف هدا هوبسمي ءةيططتملابلشاشتاو هنم

 1١ |[حيتت وطتشو ادالا هيلع هرب اهلا خصيلو مير ىلع ابوهصم هلظرنت تال
 ١ |[قلختس املا مزلكلا مجد ةضرتمملا ةليملا تنصتتلا امل مب ,يله لمتشس ااه

 ظ ْ شاك عدد :لكيشد ماكل اّمْذ هشح ضوه رهو 7 اشاد

 ١ و نو الجت ل متتاخ نىك مداطداب تنال د لاق
 1 لمثل باتكرك للا ادارعلا داعم اعف داق م 9

 ١ لع تدلل باتكيررك نمره در١ ةميلا مب نعي ثيحررعلا ل عربع

 .|لاق ام اكيوولع كبس الد اهتعاشنت قدا اينما ؤ ةينيدهلا ماكحال
 تل( نا ىلا هيداص تيقفشم نيقنشم نيدرجلا_ءرذ باكا مض ىف فلولا

 دايس لاقد رباه لشم لك نعسان ناّرعلا نه 0
 ' افرصرملو لاق هارلا م«أتكت ورعب قرن كيلواذ هثيمد مب انككودنف

 | نشد روصلا نشب مرد هس ة لاكد يالا دارسلا' نه غ سانا
 .(ةطاقو نات هجااا تف داق را انشهد تيرم



 ىلد لا لزن امل مروسلا لوااد١ اسهنو مبحو كالا وضم دالك نوم
 ىلارو أي هلاحلل كلت ذر سو ميلعسا لص مناف داص عد ذاعم اول ١

 زنك هتانت س ةيشخ متليع رم ماس مب كرحد كنتى طز

 ةلكتىلا مدلك داه م مث أي أديلعن» ل هذوشرلا كلناسل مب كزتخال
 باطن لع سرربلا قل الام عونعج_ىز ارل انقلاب ل15 مكرتسااهأ

 مذ كيان لا ولام لاتف هل رضع ىئس بلاطلالغ اشتتف ة[ك سموم | ٠
 نم موك !زبجر ل لوي ببسملا فرعي ال نف "هلل لك مم لاا ٠

 اهركذ مرمتامل رشا نا اسهحو كلذ رع منال إكسل
 فسروا اد أس النه ] بق رن اك زوطصلل رشي رك للا ل لع عروسلا كو

 | تليد رمو لاول لكأب نخل تلد رسونشلا رشا كاسنن نهم أن تناد
 | م اكح١ نيب طباوا لام نيف يالا ةلهغ عل نواس اضم
 الر. اال اهمنراو ادالو تمويملا نأ ١ حنس و ةءلهالا
 ًاملدزن ببس و تين م غلاذ مناضل م ازه ناكو ا تقاوم ابنا
 لئس زيد بحبل وسلا ذ ام لع باوجلا .ة داي نل!بمابزو هعمركذ
 فاو ثللذ ردو هتتسمرلا هذا هرورطد اوه لاير :امزنع
 ءلوؤرهد اضاع هل أش دا مجو امل ايد ل اف رمال برزعملاو قرنلملل ا هنو
 شد ىجلل رهو شل ١بل أكو الا هدا جاسم مم نم يللط نهد
 ١ سب رك ذ ناوه هلاصنا مجو لوني ناهرلا نيل اي» تعمس هريسمت
 اقرثمل اس نأ هولامقتس او كلذ منج رجلا ى) قبسس لإ سسرتمل ١ تس

 أمت اخو ىوسلا اف يس أتم جوملا ه ام خ_بصخح باخ او | ١١
 مطاتملس انت ذ ملاطملا دصارم هتيمس اطيطل زج هه تدزتادقدأ ١

 موقد ترضدو_وسوعرم اب تنوي فيك ص صفا ةروس الر ظناو ملاطملاو
 يالا ىلسهيجرلا ماب تّتْحو هنطو >رهرجيورحيو ثيم يلا ريم بوكا نلف

 كد عرش نلا_ل5ءليلاوو ٌدارأملا ةدوسلا لوا ىف ءلوتسل اسملادوعلاب
 كي هلل مدا اممم اخذ رواد امورم ىملا خارق ةروس راق سال مج

 لاقو هزذم بياج'ة_دامركررك ذو دعانملاو :كانلا نبا نأ شف

 موسم أبرتخو ةمولحم كلير ةرهشب ثنا ام ماوّمد اهاربد لص عروس
 لبا ؤولا مت انل.جوسلا :خخ اذ ميس أله كلمه ابولججل ا توليدو

 دابا لوك« ام نصمك مهاسخل ىف ظن مب ابقلعتربظيام امهم اهاروس
 تعزف لا هظتمتلاذ باد رم أبر: اداصت) رثشخد» لاق رت رشف

 . | يدركم :رم هجورح نع هتيرلشو تعبد اهلل ارم توكم و اىأن ىلسو

 -د--



 أشلا دوس محامل عي املا ريت خوش وكلا _لأق اوردع مول نوكيل
 | هاك نيا أبيي ملون تا ذنكا دابحال نب لرحل اذ نرحب ملا د اره ١
 ا .كن,تردحم ةروسلك حأشتخا تريتعاا دا منيع اكو دومعلاداوضو١

 | احر جد ةراث_طنجوه مث البق ةروسلا مم محامل ةبسانملا ميا
 | لصف هرم ماكر املا ماشنلل بس انه ,ن اخ ىلا مادام مروس حاتتشاك

 ماعلا برس ريملا ]كو ىحلاد نيب ىضفد_:لال اق امك أضل

 رم (يليقام مأ تن ب سانم من اذ اضيارملاد نط اذ ةروسعاتتف اكو
 5 6لبق نه معالم اهل أمك ةمونّم شم ام نعي و ميس يحو ملى

 ٍ اتهاكو تراملاعلا بر ءس ليلا د ىلله_ءرب نلا مقمل الربا د مطمف ىلا

 صرم الأب يرق ولا تروس مأ تنحل بس اهرتن اذ مبسم أد يترمللا ةروس

١ ١ 

 1 لالا يارجل اوناسامل ماك ميلا طارصنا انرها مله ل طاصلا

 ١ | طياطلنرمو ةانل ا ةرّيبلا عروس طابترا هيهربظي عىسجؤئمم
 ٠ | اهفسانصو همباسلا دال [لمقيلل >لب امل اك أنز !رشدوكم) عروس

 | اكوا منهد امج ايبرل اد ةالاصلا كرت لضم اوما اجر اب نيتض نما
 | ديشكاربللا_ءارشبوكلا ك أن بطع انا لذعلا لب اقم أ سيؤرك نف
 أ تليزلايبر»' :لب اتم ذ اسهلع مدقإ ل صخ ةالصلا كن ةلباتم_ؤد
 مب دارا رثعاو ةيوعاملا مثم ةلد امم_ؤو نس انلل ال ءاضرل_ىا
 ومكارم ١ مضو بينرتلا ممضح _ا١أكو ٍصاضإب يلد قدرصتما

 ذاك فورا سا هرحا ملح نئرداص_ؤيشوت منا ىلع ملطت بابسا١
 | نيل ريا رحاك الق امزحكال ةروسلا لوا ةٌخاوملف | شمل ميم اولا
 . |سعواخإل لؤاد تنترخاك ظفللا ثامازبولل ثلأشلا ةرعملا لواد
 | لاك حرش ملاو يضلاك ىرخالا لل نوسلا لج اهب أشمل مجارل ١
 . | ميلا |دملامد هيسودرلاب ىلا نزمذن ةلعاضلا روسو ةميالارضحب
 ةروسو هينزصنملاو ثول ند +زغ:نأيصلاو مالسالا نيد غ
 ةرّتبلاذ اه دوصتمل ةلمكم ثبارع لات: تسبرللا دعاوق تنمذن ةرعبلا
 1! |١ تابهش عرع بزرملا ةلانمب نزرع لاد مكمل لعل يللا ةحاقا تلزم
 00 بيو كرأضملا مم كسعامل مادشلاركذ امه درو ارد موصاحلا

 ٠ ١ [نرئللبدم|غابوماو عورشم رن نكزخ ةربلا طاماد نارعلا ل ج١
 1| | ةوههام اطنخ ند ملكا ةمارعلا ث كداضملا باطخداكو هيف



 هدا ىلس كيت او ابل عرف ليم الد لص ةارقمل نال كا ةرتبلا شل ٠
 هداج ناكر ضرهاجو دوبميارع د ةذيدملاللارجاهامل مسوريلعأ
 ٠ [كلازهالبت كرش لهل هؤاع د ناك اكسالا حا ش ىراصنلا| ٠
 بط |ينبا ءيلعقنت ونا ت يبرم أسيذ هيكملاروسلاتاكاؤ مند
 له اينما. شل نعم اطخ أمه ةيشوملاروسلا» سانا ميج | ٠

 ليم سد ئباي بانك الها أب اوبطوخل تنم نما باتتكا | |
 بايسال ماىحا تزمش اشلا منوساماو املس نلا ايهاب
 بضل اكمهلل ةيرقمو ات هس :قولذم داعيدرفشو س انلا نبب يلا

 5 نحو سلهذ رم سلخ ى ذيل مير هلوتمي تخف | نول سصلاو
 (ماحرالد م نول“ اسبت_عزلا هس١اومن دلاق مثد ابهجوز ابنه نلخد
 .ثبحل الاهّمسالا ةعلربو حاتم اما ذل ريحت ١ دبس انمملا نهرظنأف

 ًاسننلا اكن ئم هماوكا ذ ةدوسلا ريكا ام اهب مسشملا بال تزممطت
 تم اكرمالا اراهارتسا ناو ماحرامأب ةئل علا ثيراوملاو منامرحبد

 دب اغؤ شوال اجد أمم ثم ث هند هجئرغ اخ مج مدل
 ميزشلا ماع ناب تزمطن دوتملا روس كائاملا اماو © ةثيكلا
 ايلات ابريو ةمه اروع نخاأجو لسيرلا دوممج أفولاو ثيدلا تولد
 [* أمت جوه نا ا مجال خديصملا مرتع اسهو نالل سكت دوس د
 تريعملا بوسع و بندا لقسلا لظطمح م أمت مىههرتجللا متبرتخد مارححالا
 0 اول اومالاو اهرإ) ظزح ماهم نوه ن١ سراجلاد فارسلارخآ

 ةراعإام ابههركذ !لهد هدد» داع م ع موهوب نإ تأببطلا

 تحال اذ كدملاو يشمل ١ذ ؟ىسمول اك رطسيو ميلعسم»» ل اصرخ ميد رشببا
 ظ ًابفركذد ماعاد لامتام لطنل نع اج لمكان ادي دو ذلك ع

 اهلاجرو) نملد الاه اك رإلا نه لازير ولو ماهريعج_ضوع لتر» نهانا
 تيد بيتل ١١ نهد ماظلاد يذلا تاراشانم أهيخامل لذن اهزخلا
 محورا لأ بِيْملا نحيل اوم تأيشرلا جالا روسلا نيش

 |ىعنطو دارملارلع لوح ١ امل ةباريصلا نإ_داطنملا حريب نل' ثم | ٠
 ةبانكلا أدارملا تارلع تاز اول ىتسس١ قلسلا عشت ع مرتون ١ عروس | ٠

 لاق 'اّم» ملونرلا مر أشالا سرتعلا تيل د هانلزند انا هلق
 ةطيباذ لاق رجح حن ج١ نبضو (يفرجللا نب سكري طال
 ةرح»و لكصأصتخاد ةىلطتملا ثووملاد نوسلا عاتتفا عر ذ هرسد

 نس منعه مجول ول 1 عضوح ذب ىلا دزمل نكت لا زوحرب تن ند اب



 | خورحو أسر اهلك شكا اناذ م ىرحب تحري مروسك اها كال ذو لاق

 .|[فمطوولذ أمهف دراولاريع أيهبس اشيل نا اسم عروس لكل غن مل ل شام
 | هنا مهلك ف دت اعز بج اولا بس أننتلا محل كمي ل ثم مضوم
 | نك هرم ضاتملا ظفلب تارلككا :رم اسفر ركت امل مب تئررب تن ةروسو
 مهد ١ نبل زرم برتلاو ارارم هّتحج.ارمو لوتملاربركتو قولخلاو نارتلا
 نلاةهجةأتلال»_زج أسلاد دسعلاو تيكرلا لوفد نيكدملا قلتو

 ومشمو دالملا ؤ بيَمسلاَو ةبوزولاو بلعل اء ترم اركذو دعولاب
 لكلا رضوي ةروس ةرركترقو كال ذر يخد ديعولا قوتحد طرا
 "| وس تلهتشاو «ارلاب تيتم١ اهلك شكا وا هلك اشي اهاارلا أف ماولا
 | ملسو ريلعمس ا لموجملا ةموصخابو اذ ةددعسم تاموصخيلع رص

 00 ماصتخا مم ادحاو ابلا ةملا»لمجا ىلبوقوانتكلا عم |

0 
 7 |طولتلا د اذلا تعجل و !ىعاو هل ناش مدا تأسؤ

  [قلا ةياسلا لا ةراشا نو ذو اههيترت لع نيتفشلاو ناسللاو ئلحلا
 . | شامل ايه عزرلا طسولاو دامملا هلا ب انلاه قلنا *دب_ىف
 | لعزل شنو ارب نيكس ١ ةروس لكو_وهاومل ادم والاب عي رشتل نم
 | م اال ملا ىلع داصلا املي ني ز فارع الا عروس و :رثواشلا نرمالا
 | نراؤركذ رم اهنهاملو أ يقبالا نم عامج رف مدارتصق صصتلا جرشم
 كلرررص ند حرتش ملا_اصملا قع مهطع لاق نو جرح كردص غد
 0ك او دعرل ارك ذ لجالو تاومسلا مر هلورؤرجول لم دعرلا [ سند
 ١ سكي انا ثورملا نهركذ ذي مظل ١ اداررعلا ةداعانا معاد امهنبعد

 'اتكلاكللعلزن باتكلا هذ ملا ل وتمكن ارملاه اعتب اماهرج
 | الزند امهط باكا ادن عللئرل كيلا لت ١ باتكر صم

 ص ةدارهلاد رض باك تاير كان: مسمط ئششل تلقا كيلع
 . [تمربكسلا وس ثولاثالا تارملا هذ باتكال لي ننت مح ثازملاو
 | دررسا ةيكلذ ةح تركذ لقد « وليام اهفسبل ثنو مورلاد

 ا كرازّء سلع نارملا زن ثيرحوسم غمز! ارحلا_كاقد ليناتملا
 . | للا انا حسعا لاشماو ب استمر يسعد ممارحو لالاح و ىهاو جان
 . !اسإلاعبط ع كولخلا ناكف لد هاما لكللاكو ولذملا ؟أ سنا شع لزشم

 . |ىهد اجولأا مك ملتو هيلع ههها لاب جوه تال نلمح !لكلاكد قلخلك
 7! | نيج رهدامملا نيو تانك ماتو امناخ ناكتوزيلد لحامل مهاجلا

 نوط



 تيلودلا ل تاغيق يلا ثوادلا مهارجلا هزه حالص_ووتس اهروبظأ
 ىلإ قدلخالا راكم يت دل تشم أبت اياغ نعت متو [هتايارد| ١

 الاسلاو ةداصلا ملغ هلو ابحي! داملا» ثعبرلاو أشراا حالصأ ٠
 ابها ىلا ى ايندىل غصاو_عردا ةرمصعره_ىنلا قيدىل صا سما ش 1

 أجاد مارد ١حالصك ذد مى داعم اههلا ىلا قىخاىلحصاو ىشاتضأ ٠
- 

 اهرعبهد م املا تاعلا ندري نس مهاوجلا مث قلاشمل! ص صبش

 أرحره فورملا تالثاو داف عبس تيد ملجوذالا | دزد أحد اس أعهاج
 ١ نربلاو نشل لضالا ن١ مارملا فرح نافرح ابهكفذ ًايئرلا حالاص

 مضت ل ناملا ذزرحف اشلاو ابرج رع ؟رحيمل مثه رستم أدالا

 ةارؤملا ذا ريرحلا سب نهلصاو اهي ىمت هتنداول ميلع كيبل !ورشنلا
 يلا ثرح اضهرحاداعلا عالص١ أقرح ثرذ ىلدو انإاّملا ذ اطماحت د

 كرد اهاتسح+ رع ورمسل متجرمإتسل أءالا مزال سمن ول اعزبلا ىبلاو

 فتم لهل صاو أهان هيض انتل ميلع ةرخاو لصق ى نلارماه رح |
 ثيسر) حالاص أرح علل ذىل دو تارتلا 2 اهمامتو ليحل تبخر

 فرحئاشاد مدباطخح هذ كبعلا نادو 1 ١ يكىحلا يرحاش دحا١

 هل غعروصح ةبجدرم مد باطخ هيض درعلا نيشدالى نإ مب أثشنملا

 فرتولدرس داسلا ترم اند ل اهسسس لإ ةسلنجلا ضورحلا» ركامدا رع
 طباتو اهلك ةمرتمرملا ندكلا ذ نيجرملا رزه ل صاو نيل اد ضازتعامد

 نيبملا ]ثمل !ثرحلاوهو مماجلا من اسل !ئرحلا» نارتجلارمتخيد هدارملا
 تمارتلا| ماب هسا َمَْش !رملاوه فرحلا نه ناك ا.د ةلعالا لشملل
 لة رلوالا بالاخ تارتلا طا مهثب ىلا ةعبسملا فورملا عماوجأ هذ مجد
 نب نإلا مارملاد ل واحلا ةرحوم زمتشق ةئاشلاو مباسلا ملا نرح لع

 لطعرتشت ةنبأشلاو ةرحالا ةرعجلاد اينرلا امي ةشامحلا تعاقا|:
 * ترا ذل اهرم اى دهبي ني نإلا يهل ادرمالا فحل ع ميل ا ناكل ارد ١
 ةلم انشلاو دش كابهلقذ ميكىلا فرجع مشن ةجبارلاو
 برهوم ا مهاجلا مداسل أد هدارشلا ما مشا املد نيمتس اياد هلق

 ىلأرلل مولكى هنا مبا شملاوهو معزرعملا سداساب ةرّتملا تنيرتا| ٠
 بلدا جرف و ممسلا لع وبشي مولك هيقدد نيحالإوغ هذه دوصتملاو أ ٠

 ٠ لوو الع متن اج رعس ضختسا١ أنار شعل ابل !لي الو
 لل تايرتبا امل ماوه و لاق اع ننسحا مل ١ ةرعملا ارنا هللسالم

 | ةرعبلا تارت همز ذ لح مزجت ال ثيح سحالكلره اظنا كلا فرحلأ»



 | ] ضخوإ خللا وا ليد أ تلاريحبلا ب أكسل نرهلاوهد هلباتمإ
 | عملا مرات اقو |هدص ايار وسلا ١اس متبس | نم عونا نه مو
 1[ انيس انا_:دامركلا بيايعؤد © ثالذ ١ ةراشإلر شع مباسلا
 |تمرخاو ند الك اشاره نيني امل مسالاذ كلارتشمإا لع مج عبس
 ١ «حاج أ ركلا دغص قا باكلاب نويفتسا أمه ةرحاد لك ناوهد /ب
 ١تماوذ مالظزلا لم الاكك١ لك ص در صتلااد لوطلا نرد داتا
 لخترمو كسلا تيرا جان خشم ةركت ذ. تاس |نملا زف ةروشنم
 9 الز عيب أد [رسالا ةروس حاتشذ ١ ذ تكمل اه مامإف لءاس تلقن
 وعر لا رع مرتم :ج ثيح عيل 'نأب بماحاو دين!
 3 روس نام لو اكلم نلا س١ باجاو هس ليملاو هند١ اد انعس كابر نيع
 ١ يلق لس عهيشملا مب يوك شمل ب نك نبا وتسهم رلع تلهتشا | نأ جس
 ١ [تعس ميزت ناهس قا ىلاك همن بيزركت هبي نكتو رلسو
 1١ |ةيكشل]!قسردسب تازنا ال نمكلا عيوسو ب زركلا امه هيت ميلا بسش
 أ مطخت لسا ناةنيستمزع_عجولطلاتو ثلا باصص١ مصق رع
 ' .!؟ككرازناب ةرعسلا ميلع م لم تين لا نمخالو هيب نع ةممن
 | كرتا_جيزحاريست ذو ةينلا و حلعدرملاب اجاتتنا بسانف
 | نيقولزملا ميج كام شباب تصرف تيملاملا بر سدا لوتس ةخمانلا
 | تم دزعتلب كا نب ثمعوي لرطاقو امسو ثمهك د ماشا د
 ْ ماضالا غر ؤماو تارظلاو_طرادد تارمسلا_ولخرهو مافصدازد)

 ايس غرطراو) ذاهو تبزمسلا طاه عدوه و ثمؤكلا غلب انك الازناو
 ثم اسال بس انف هىلطمو دارّشلا ما ّمحمانملا نالرط اخذ ابتلخد
 لق نإ قامركلد بب اهلا قد ايليشاد أبهعاو تاقصلا لب اب اههذ

  (قواسي ةاهالا نع تانولاسيدو اريزعت تزرع ميرا كانزلاسي اج فيك
 | وان ءاج نجلا نع كادول اسي مارح ملا رع كلنو اسد نووي ١ ذ ام
  [واصدو اميلا'رع ءكتولاسو هدورتني ١ ذام كنولاسيو ىاولأت تلم
 | قرن مقو لدا» ثداوملا رع مهل اوس نال بملك ضيحلا نع
 . مهذإع كرلد مجلا رح رب لحاو تشو ل مثو نحال ثداوحلا نعد
 .(لق م ضارزلا ةداعد لّمف لابجلا رع كانون اس د ؛ جني كل رق ناذ
 . |لثف اهنح تلئس داري عتما نب نقامركلا بما ةاخالا» بالا غ
 . |لاؤسلا ةداعو بيرق 'داذ ئع وداع كلاساذاو اح نيكلق ناخذ

 ةلاح طرابعلا ن١ ىلا ةداشؤلا تف نحانلة لقد تارتا ذهب اجار

 اعرلا



 نإملاؤ درو هالوه ثيبو هنبسب ةطس اوال تامانملا فرش١ غاشبالا| |

 لوالا ضصمما ف ل اذ ةروس تضد لك غرس الا ابيااي امدوا اداّيروس أ |
 عر ىنملا داما حش طع فاشل خول لبملا حري رمل متشش |
 اهم د نلخننعنلاب هي دارو مرر لاد تلأاشلا 0

 مص تكد انك دب جب هرغ نلاد داش يظنو فاكر ظ
 أملا ةرعد لب نتلا ةر د ثم نسحاو هارملا اشتم ناهربلا
 سفمج وال لبو أتللا١ ْك الاما نه ص نسحا _مزارلا هلا نبه ال

 بانكعريذ د ةعاحلرب تيرل اس _طاتملل د ميله ق١ د ريب نل ١ نبا
 س ارسا ىاتكذ و داشلا مياشتم رع املا طك ايس ترللا

 ليي لعطل جلا كا سس ارسال فشل طير اهل تطقوسملا لينا
 ماب هلت ]ص اودو ىبشروص ث. مرحاولا ةرصّملا داريا مب ىضتملاد

 باملااولخداو مرعملا ؤ مل سكأ ارحؤمزحا و أامرظرحاو مطوم ذى اي

 ادجت بايلالولخ داورطحاولوّمو فارع يؤ د هطحاولزقو اريام
 هب مهري لها امد تارملا راسو مسارب ميلهاامو ةرعبلا قد

 لود ماتريزن١ مهلع ؛اوسرحب اهنو بيحاؤو ةدايزب مومو وا |
 أقوم موه ذو هه لاك امنا شو هه تبرلا ابوي و آوسو رس

 !حا فرعا نو فركواامجرحاشو ١ درعمو | ارك حاول و
 دلما لهو تابس انملا عزد عم لخارس عمل! انهد اكوكذم حا خيو

 فتااّهلوذو نبتتها وره عملا ىلات هزإو اب ميجوتم هرم
 فكتربمتملا سان ثاعام عومج انجرك ذ ال تال نيبال جرو ىره

 0 مدلاي انلقداكرل نيا مطاب سان ةرجرلا رك امل ا

 ىنكسل نا لبق «آنل اب واكف فراعالا ذو ولكو نجلا كإحوزو تا
 هيلا كوملا بسند اياذ ئكسملا ذ انت ١ ف هاا غد ةماقالا ةشم'ا

 نيب مهجارلع لالا الأب م كاهل ةدايز بسأن مدااب انلكو اكد
 فو نال اتش فيحلاتو اير هم اقا ندد لكلا نكس

 فكس !ىلع لكامل بيتوت اله تلارلا ءائل اب زا مداأب و ف ارعاما

 خابر من لعل ,كيح- ومو دانخلالا دج قكألا نال اهذ ائنّيان رون املا ْ

 كي الا_رشأ ىرشمب_عنج ال اهوباوتناد 02 احاشثربح |

 مرق هب دان ارتاح نضال د نا ذ دج لاك

 ةركذد ادا ابو ةرات ةع ةعافشلا لودر يصتلاو مرح انو نشا |!
 بلس كلا د ىلولا_رضنللا لل ظوالا ل محار اربع سيرحل نام



 يضل لطلا :رمزليالو
 هسكع نود

 نم ملدا اين
 بنس جين الا

 0 ا

 ١ قلمتا١دخلوا ظانلا فرلتخا ئارعام مي ند ياما ملا له +

 وحرلا بتررتم لكلا ادال |ولكف ةءانملا بسانو امني محلا لع

 7/ [قرغزتب ناحلا دش أشل | ونعمل ١ث 'ىلوالا نيب هن أشذ [سطنل 'ىل
 ١١" | ةعافشلا تفرو لرع امهم نخئيهلد ةعافش اممم تنال اجرثع
 0 مياكا ةسسبد أبت لرعلا ل هجن م ولع ةعانمشلا مرعب مهاشفا نال

 لو ارش نع لع هيل بتي و أرربرججب جىلطملا سفشلا نا
 كاز ةعانجمالا محاحلا نال لرحلا مردود أممي مناشع

 ' 16 ةاقداذد دعانش اتبع تكل كمال لاق عدوزل و6 ةر نع
 وق مل عون ا منعم د اناد مف اشل) رمز تمت ن١ ع أغشللا تدل تعافش

 لو وعني بازحلا١ وس قنوبوسد موقف لا امح كا انيحتذاو ىلا
 مدرج ملف مل لاش همدلكتج لورد نزلواولأب جوج ني و مضرب ١

 7 انارفذد اهدريد ونوح م ولكم ديب اشلاد باطلا كامركت نجلا
 ااذاء مق نانا بيس نخاف يخت اسوهو عيولت ود

 | ىغب اي لاق ثيحمملع ين نكن روز شم لا الا ناد كب و

 انه هيلا لولا ميس بسانو عرحا يلائم اوركذا ليي اوسا١
 1 |[ بم ابلااولخد او يدق بسأنو مي ١ انال ارهر مل وو بسانو

 1 الرإ نب ؤ كس 2قاولا١ بس أند 5ك محتال كاي اطخحبس انو ارت

 ملاكا انلمجا يلقى هع مع قف هذ أب تويتش ١ ىف ارعولا مي اد
 رب سأناو باش ذاد تنذ يي نيا ماح# ةمملا
 ةرغضمرك 5 م نمت بس نو اولكو ل اتف لكل امه اجب كسلا و١ سعير
 ندا طيعست ىارعامل اد اكأملد لي زاس 2واولا لزتو اناثمملا

 كلا ظل ضيعت سس أن عيلاب هددنج زنا وعمرو رمد زارت

 ةرتماؤو كرنذ ءلشم ثبلا ف مقلي ومهم اول يزل ا وتس
 ايلا دكرشن اللف نينا اربع ةمالم للا ةداشا
 ماال/ذ قاس بس انف لازم نع امّقو ىشد لاسرامو يدا
 معلولا رس مزلي لد تلوعستم, رمل ميا محو كلذ ةرعملا خا

 ع ل مند
 انف ءاملا ةرمك > ملي ان أمت الا نال تسحتب اذ فارعال د ترف اذ
 99 اهيا نا اواكواك لؤ و يح أيس
 ١ ثمل ذ اق ناامع احنبا لاذ تادو دحم نارعلا تر ةدود

 ان | | درع ماي: يسر انلاب بز ن١ تلاق اهارح» ومما نم ناتشزت

 ا

0 7 



 مانا ةدأبع مايا درع ثيججرا بزخ أخا تلأك ىرخا»و أيش 1

 لاو ةزكلا مهم يع ثمحهيلل[شلا هقزملا لصخل تت ةرقبلا م: اةلجلا| ٠
 نارا هيدا نبه [خو هللا منخل ا ثبرح ىلوالا مقرنا نيارت |
 اهاعلا فد ىره اوه رما_عرهادا اع مإوقو ننئنلا باب هرزز |
 ل اؤد ةلشسلا دوت مب دارملا هركملا ثم عرمجلا نإ) هسا ىرش_كرجلا ادا
 ؟مالاج(سبإ ري دانا هأرعمو نيد عيش دوم ءلوق مرئمل ثعرلا ميدارملا ثار ا

 جرد لوم ادزل أنما نليلا نه مجربا ذو أنما ارب انهن مج برماوق | ١
 سصي ادأب عند داووهو مب ليعمس د جاه كرت دن عارإل هريصمل بف | ظ

 هنمايعرو أراد ةريصمو ب مهرج ئوكسو هدوغرج ب يد اه اشلاد ان
 هساب انما لق ثارعلا فو انيلا لزئاامو ساد أنما اولرفىلات هلق ١|

 ىلمهيزلل باطخ ءش اشلاو نسما باططسمل وام نال يله ل زن داهف | ١١
 زج. رمامل أرب صني ال خد رنج لك رم امج ىّتشي ىلاو لسو عيلعسا |
 مهأير ةنلم اب ةبجلكاص نياملا وأي تامل اىىلجن رهو ةدحاو|
 هدو بس انف صاخولحلا يهجم ملسو ,يلعس لم عيتملا قالا و.ابهنم ْ

 أجا هرمكاو ىلحب. ملتسمو ميله ها ىلسجوشملا ةبج «اجام شكران اشيلع
 تذرسالاقد اججزمت راف هسا دودحم اضق لاب مد ةبجذلأ
 أب ابق ىهىثبلا بسن هدب تدرو ىلوال نال اهددتتولاف |

 فتوي ناد اهزوأامتد امرت ”رعئىبلا بس انف واد تشاشلاد ا

 الاخر كتل ارم ارلا لزب دأش ال بس انذ |هيه لزن ١ بانكلا نال

 ارسال ذو قدما :رم كدالوا اولتعن الو اكن لوو ةضدال ند امخاف |
 4 -ريلطملا ؛ةرمعلا ب اطخيفوالا نال قالاما ميشُحلأا |

 نسوا
 ايدو لاق ل مككدلاما مب لونيرام قرن نح ىسخل يرش | ا

 : سف ميشخوا برغر باطخ مش اثلاو أعيج
 و ميلع ميم رند هاب قعتتساف اك توق كايدو مرت نرخ نسحأ

 ه) ىذ تلزث فارعالا ميا (دد) هع أجتربا لاق ملعلا ميمس اوه إ تلصخأ ٠
 فاذا ميما ميمسل ره ى) فيرا ىسح ا شات تلزن كصح مياد[ !١

 ”يفانملاو مف انملا اكن, إوَق تاطرشلا عوزن ىنعالو) عركذ مرتعت
 نا ؟نمكلا يد طخ ؛ ايلوا موطن تريزح ىلا ذل اقي_رطجد نم مهضع

 ثيرص نتاوي ةديئضانملا نالرطج «ايلوا معجب ايزيك نيالا |
 د نخاف دوم

 رد رشه دع نامت مرهاظ مج سو ريم دلع |

 1 لاو و ةررولا لنناو_القد ب انك: كايله لزن لاش ,كواهزع |



 نارملاز اها ذ

 | يق جم مطحن ارعا ملكك اب ثيل ملا انمكلا تاذكو مالاسإلا ثيدد |

 ةراخرم] ةزجملا نارج عا ,ب انكلشم فلست لو قرعلا سؤ الق |

 | صول ارجوب ىلا ىهرل تأ ص لع ة يق اد تناك |. .ةجنركملا نه | :

 ّْ فبات مهما نركا انارجد لا س:ةاحوا أيحو هنت ونىزلا 1

 | ىلا قمتس تالزملا ةزجعخو اهزضح :رمارا أره اشيد ملاذ مهد اصعا |

 كري وكيس راءارتحا ام سن هيله ريظد واما ناصعال بصغر الخ |

 ١ الا ةيعابوطمزلو معامس لع ورما تلد ىل ميلع يجرم امس ناوإولك هسا[

 ثورض انه موس غل او قأشنلاو كاشلا د ىارضع نملامذ

 أ قل لقد اسبح يسل ا ىاق !/ت يف انملا فدا نع صا ننملا اع
 2 او ع ارلا عومل | خا عاؤما غو لصااونلا عيب زؤو نيطاتنل اد | نينلا عزل سيرك هزم مدت قو أد+. ءاضتسم ةإشما كاس
 :د|مرلادىج اظضحلا مهب قيواخ تينضلاب هدزقا تارّملان|دعاذ
 2ءاجامارك يا رضاتملاو قارس ام_كزارلا مامالدق اكلم نل اد

 اأما١و هيسحاماىهد ةضامل !:ع ملاس ىرتلاب نورقم ٌةداملل
 صد هلك معدولرل هيسح تن اكلبث ارا ضن تب زيهم شكلو هنلتع
 انالو مما »لاكد مع اكذ طزمل ةيلثع ةمم نه تزعج شكاو

 هي ه رمال اق اكرداصمل !١ىوذ اهاربل دق انلا ةيلقحلا ةزيعملا
 | ناك اور يشبلاريلع م١ هلشعام طع اهون ايتام ماه لسد

 رح زاب تنمزا ايا تيزي نا هأثسا بق كراش رجا
0 
١ 

 تاسئملان ةرانخاو متغولاو ميولس» ؤ.ةداعلا هقرخو ةمئلاعوب

 الهاشم نازنلا ةزديدد ىميع معو ملاص م انك اصدالاب دهأششت
 ثيحب نهاشج عزل هدا كا الجال عشب نم اهوكيف ةريصبل ا
 قابتحا ١ سه رهاشن و نزاد دهاشم ضارتناب_رعرتش سارلا
 | نع :ىرابلا خذ تاق اّمملوال دح ءاحرم]ك هاشم
 | لخرلو أصم هضع وف انيال املصحم ناخ ىحاو مالك ذ.ثيلوتلا لظذ
 . |6قرع متضراج» لعدخإ مرتب لنجم اكد هسا ب اّيكادا الامحلا_'السب

 | مدلكرمتت تح عجاذ كر |ّقسنا نيكرلمللا رجح هاو اًكيلاق تال

 1/0 هيج تناك ةيطاملا تازجملا ند ملا يفد هاوع د ئصىلع

 | انام التف مهب رم ربا ىلع لزنا الل اولاقو الاد ؟رجمىهد

 1 انككا يلع انيزنا اند منكم لوا تنيبجرب نم أتد ألا و هسد'لتع
 . | ماس اذ تلالبإا 3ك ارت ايإ هاتي ا باتكلا ناريحاذ مهلهل



 مهام مة مب «احاملد أبنث الإ ئم هاوس نتمأياو «نيطع تنام س١ ئ

 تالعرهارشد ابان متاسمو أيتها عضد زاك ميلا لسد هيلع
 | صامد حاشد اذ اماه يقي ملك نينسلا لوط ملسماو هلدجاقابإ

 1 ارت هش وسرشج صارخ تب داص١قاكتد) هلشه كيب لي 3
 |وسحس ل نان ربك داص نك نا هد بو دره ميوطتسل ره 3ك رماوعداو |

 اوس ا معا لست زنا امنا لع لكل |
 برذ مكاو هلقذ عيرك - مالا ه[ مح مرومس وذ انك هازتفا |

 متضاسم ع اونرع ايلف يال هلك رم روم !وتاف اند عرلع اتنزنأم |
 مملع_عدأن اضلملاد ذأبطخلا ةٌمك لع هبميشس هد روس ناضالاور

 ىلع نملاد رشإلا تمبتحا نمل لق لاف ا ارابظا |
 ريس ) جرضحبل مهضحب اكولو ملثم تزن أيال ادارتلا انه لشم قايد | ظ
 أنذو هرؤن ء ايطا ىلع ىث_صرحا اناكرقو لال ءأيصملا مهو ارز تف |
 لاش لو رنرج#ا أمطق أهلا اولرمل متضرأحد م/م دعو ) باكؤلفلو ا 1

 د املا لا اول علب هملرالو هاذ ديروجنب ضني يرعمما
 اياك ةراتر سمس اولا ةرانؤيرحساولاق ةرادنن ىرخما ازيهت مهتم

 ةافيلا لا مشب نمد م عاطتلا»ةريقلا نم كا لك تياوادطأسا | 1
 يش نفاا اكردقو مهلاوما تحابتساو ممرح3 موية دو مهأنعا | ٠ أ

 مثالميل١ اهمدامل متدرش ذ هلثع كأم هد د هيرحو لساو 1

 دلو ءاحياق سابعنبب نع كذا جا رقو شيك مهلع بوق ١اناك | /

 | قر ماك دارنا ميله ا رطف ريس ميلع سال سعئبتمل ارق نمل ثا
 اوس الا يومي كاموؤ حا غاي زف هاتافلسجاب كيذ طش هلأ 1 ١

 ٠ نافذ هكوطعيل لامك ١ كعرت لة ءرقال نشب ارض تي 00
 اهااةءإ هر اكعلنر كمق ملي الو هضل مف لاقالاماهشلت باقاأ ١
 هليابصعل نو هزججرب سا

 تا هادد انهنرت“ أش لوتيوزلا هبشي ام هساد ىللر أعم ايزل |

 قرم هالاعازشمل اذ ؟وواطل يلع ناد. ةووادا.ل ويب ن١ هلوتل |
 كيو لحوم ل5 تقال رمياو حلات اهو قلعيل او هزطسسا | .
 «رثاب رثاورعسانهالاة رك الذ كفا قج وهذا هن لمت ىح| ٠

 ليكأو راسو يله رد لص [رهر»» ثبت ظح احلا مربع رع 1 .

 تئأع نشاو تنل تناك اه قحاو اسطخ-وارع اش برحلات ن اكام |

 هتلاس, قرشو هللا هبججرلا اهانداءاهاضت اعد ةلغأ ٠



 | مسمن عئزلاراصو ةبمشلا لازاو زعلا مطق الخ ملام هاعرد
 ١ | ميطج لع ملج ةريخلاد لسجل نود ةيملل :_كوبلا دارقالا رم
 - م ممالعاد مهيلع ىلتقد مل ومضت برملا مل بصق فيلاب

 رام احبايص مهوع ردو تدارتمل اذ مهيلع تحي لإ ذ ف ىضو ماما وأ
 !لكذ هريس تايانوا قاحاو عروض أد ذاك اكاد نور أمن ثا ١

 3 اكاه مهصتخ نع نشك اهنع مجبل ايدرضتو اهب ملأب يخي دادزا

 افاق زها ةامح اودبجي م نيش ايئخ ن اكأم ريربظو ارسم
 (كيكمالام كاك كه نلذ فرخد الاه ممالار ابخا تمرد تنام
 الو ىعاش هش مطالو.بيطخ وذ مري لذ تادرتغم اهزنابذ لاق |
 118 لرججسل ننرجول رس ظول 5 تال ةسظل ءنلككرلو هنلكتل هيف عبط
 7 سضقاند لب اقد رضراعرد ردا معزيو هيهرباك و هيلع ماجيد
 | منعا تلا دك ساد ممرلك ةركعم مرسلا نيع لعل 5 احلا كلذ لض
 | / | ضراعو مهم هأده نم ةشكو م6 |سش وة : 5 مهلع علل ذ تلىبرسف

 | تناك عريس تاياد .ةردو ةروس نال هتما|بطخد ,ب اهصارعشس
  [كهرتتو عرساو هيياكت_ؤ حلجاد هرمز لاسم هلونلصقلا ظ

 | كاونا فأنناد تاطوام نم جوزحلا» سوئنلا ل ندم هعأبتد
 | يات شرق كلو جره ىلع نجا نبل سن, ل !لبلج نم) نهد

 ١ نهاتلالجرلاو بيجل ديلا يمل تاقطب ]مما ةرزلاذ

 جودذملاد عاجتالل مدد هزجوملاد اصتلا» .ةغيلبلا لاوطلا بطنلاد
 لاحت هان دازجع سخا نادى مهأصخا مب مهانتع مح دوشنملا ظفلل اد
 «اطزإللاد نه الل مالا ف طلاغل رع ملك لاو مسح ادا هدا كرعك١

 |١ 2١ دشارهذ نعال فية لل ام_صتنل اد عيزتتلا مم ثيبلا فرشنكملا
 0 |! يجاتحارقو ملمعديس مولكلاد ةرخاقم مهثمكاو ذا قلخلا

1 

| 

 | ةزييع انارحلا ثرك تامل. -2ؤنلا همرشلا بول نبي مهد
 دا اغلا جو مرح ماتتهالا بجو ملص ميلعرسا ىلصرهت اثييبذ
 اداب معنف خئسحو عرسحم نملش !ريدرك اذ غل س انل)ضاخرقد
 تفلكررمل نا و تازلا:ةفصوه_ونلا مجدتعلا مولكت أب عقد ىرشلا

 .. |!ةرغللا :ركعالاح هنال دو درموهو أهزخ مقدجو»فاطنال ام تلذذ



 لارلا+ مقو ماريا هل اقام باوصلاو ب ىرتلانوتعسالديلل | ١
 | ءقرصلااب هناعا ن١ ءاظنلا متر ع طاضل الوهو ميرتلا ىلع

 مه روروم ناكو مووّمع سو هّتضرامم مخ برعلا قيرصرسا ثنا
 ليثرب دساف لوف انهو تازهلاش اسكراصد صراخرم» مياع نك |
 الرمل ملسولد مرمر ؟انقد عع مهزجت لع كدي اخ ميال تمنج اول
 قول نع سيلم_ولا عاقتحا تلزم متلزنمل معامتجال ةاكاذ قبب مل | ١

 لازال ّءئاضارلغر ملم عامجالا نا مانه 00+ لغتحي امم

 ثيرح .ساوهزيمملا لب ز اع ةفص هيدنسبو امم بوك نيك ادازتلا
 !ز-ةفرصلاب كولا ام مزليف أضداد هلشم نأ شال رلع ةررتملا مهل
 تكمبد ؤدزايغالارهنارملا ئلخد ىرقملا دامزمل اور ذابغالا
 :وس ل ةزجهه ؤإو رق اد ىلععلا لاوسرلا ةزهعم نا ةمالا عاجال قرح
 تب اكول ةقرصلااب لورلا لطس امهر دبا ىطاتلابأ5 نارتلا
 بركي اماو از مدلكلا_.ركب ل 2قرصلا أهم مثس |ملاو يركمم مضراعلا

 بلو لاق سلمت ذل مرتع لع ةؤبضخ مزلكلا ىصتي ناك !زيعم منملاب
 هلثمب ناش لع نور دات لكاس مه طلبت طاذهأ ٠١
 هب ميلا اولاصول هىللهنول بيترت مجرب لاسلا مرحل ةيعاورحأت أمئاث |

 هاربة ث دج م أماو مهم موزيلا نا ثيرخحا لوف امج بغأدالو
 هام هن اغ محو موق_ا اكو هلثع هت جيدل انهزكو هلشم ادأبشالا

 برحلا ن'اش ض علل خ زكي لو ةل لا بولا عر اال م ١١
 نيل ا ريراسو نييلوالا صصخ عر أحال ضدتمذن ام ابوزحا لاو |
 نايحو ىءزيظنام وزحا كاتو انهرضحو اهرهاش م باك[

 تهدم ونكل مقوا لوب مهم علل ذريظي هارتع نحن امذن!نرعأ |
 أمع سا أشراجج داول مهلا 5 بولو عل د ولاشل ادا كل نانفاط ١

 ثيل تلاد ذل ١ هيناهوز اع !مجوركبوبا ىضاتمل١_ااقو لوشن ا
 بيرعلا مدلك ذ.دأتحملا ظل ١ عوجو عب نع جداخ ناو شيصرتلاو !

 ا
1 

1 
 منهل لاق مئاباطخ بيلاسال نيابهو ||

 ٍإ

 داق مةضرافعوا

 ًاهوعدو» يلا مهوببلا انصر ره ناريمان اجا ذؤرعمرلا ليبسالو |
 قررلاو للسل ادرك /رعدتسا نركمي لب ة داع قزح |مسسيدل .ئةلنمثسلا غن ٠

 فئزدللاو هلاسرا !دعانصو بطلا ضصرو سلا لوك ب دصن و

 لاشم ملربلذ تارملا ظنو'اشام' اذ كوش قيرطرلف ةغؤتسلا أ ٠
 امانا هاشم منفد صدالو ممكدعي ماسالو ميلع ىزتخي |



 فدا هضح زد سظا ن)رملارضح ثنا عالانا نسمع نكت لاك

 ا بهلس» ةباغد ةحا ضمان غالرجد تيدهازك ماما كاتو شياو
 . | هل جاد ناهغال مجو ناككمزلا لاو بويا ميج ره حولاسلاد
 و0 بكرت ع عايل نأ فيلات! لطمول مم صانملا فيااتملا

 ٠ |طنشا ل أبلملا هدمت ذم فلك مقيوياد أد ع مت اكرم تلعو دنت

 ١ ادع غازحلاهرورملا هيلع _عزملاو ميعصلا يطع ربا لاكي حلاو |
 أ م١ كيذو هظانلا ةحاصو لا قد هلامم تصد همظط د هزاخما
 هظن ١ تدنرت ا داك [لاعرزك منلكل اد طاحاو !معروم كت طاحا مسا

 ١تيبت لوا ىلت نا حلستد ةلضؤل وا ءتطاحأد ىلع نارا ره
 مهلا معتمر شبل اد هرجلا لا ةدارملا لودامح ثلل نك مث نومملا دعب
 | ١ اكل نب طري الر شمل! مارحل نا ةدورع مولحدد كوه نإ اذ اد أيشلاد

 قط ازببو ةحأصنلا ام_كرصتلا ميأثلا ل ثارسلا ظن «احازن رم
 ا | ماهر( -رعارجرصح هزم هاشم أمرض جل اناكبرعلا هنا لا نر

 طفلا ةيصتلا غني ميلبلا قزتا:رلد طق بحد ةراق تك لنا
 | | تعزنول ةاعس هس باتكو ارج هد | هجريطيم أخ رظني م الوح
 . | تاو نجوي ىل أيهم ىسحا ةظمل لعبزملا اد سيري دا مث ةظنل هنم
 | |نغانروصترل مضاودذ ابمجد انيلع نكد هزتكأ ذ ةحزربلا أثل ثيبتي
 ١( |ةجلاتم اكو هجيرملا ةدرج>قوزنلا ةهالاس ذ ئمجوب برملا ةيكرع
 / 0" ةضراملا تنطمو ةحا صولا ب ابراإزب اك ذا بر ابر اجا لع
 +اطاسانأذ ابطالد ىدعةزهم غرد رعب اب_ونوم ةزههم ذم ملا
 "|| دارا ف نا ىنرلا نت م د تبوكدام خرب ١ نيدّوش !مجمولاد أي داما ترزسعم
 تطل كل نكد مي اغ ىلإ_ونوم ةرع طس ىكبن نت رعسلا اد اك هر أبلغ
 | مذاح لاو سو هيلع هن لصرعت هزم د. ةحاصمل او ىسع نر
 ١ م لاو ةحأضعلا ترهسا كثكيجارد تثارعلا غنا عام مجو املبلا جام

 . هايدي ولو ةرتن مل بجودرل الرمس هحيج ذا اما ميج: سدح
 . | ةعالجاو ةحاصن/ تتر متنلب ملك نحو بيرعلا مالكد ىشبللإ ثح

 ' ارفلا نضمرعت مث دو ردملاريسبلل ملا ئاالا متسيملارللا فر امج عيمج
 ةحااصولا ك نارمس راو ممنورو مالكلا بيط ماتش ةط اشالا
 | 67 ةوثكارملا فاو هنم :(زجاد قراضت ذل جون لب معيعأا
 ظ يهد تاينلا لع + ركوتمل ا فرغت انارشلا خ ةزصملا تريلا حابصملا

 فعمل ّْيدات ذ.ء اطل درع مب نرتحي ام مهيرش ذل ةعاج هر اشخا
١ 

 كك



1 

|| 

 ا ل
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 مسطح ياعرب (هولكألا تيسستع هوجو مب فرحت لا ل ١ تعدأ
 ةتسه تول اد ماض اولا تا درع ت دل هن أعا بج تال لاح الإ

 ايزررلو [زعج ثيل انك ث اك دل او :استيي ان درج الو ني
 اآرّسدلا ناكلالاو ميولسا حرت الو !زههم برعم م كاك لك ناك ال3 ١

 تيس ن أن نه ناكل و ون رطلا بولساماو ازجعمرعشسلا بولساب | ظ
 ١ اوس" |يتسم |رلذ نع ذ بولس للا .ةود هجوم نانغالا ناو اجت ْ

 نال مضر امم نع كيلا اورو عريصاف ايخجاوصلخ نه
 فرعملاو ميما ن باو هلييسم ادازاو محا صو تزف ناك

 وب عاطسال هى اسوم 1ع ملذ اهوطانتت لقب ىكربغو ا

 !نحع ا لاوحاما كوش ا اهب هديك لاوحا لى منه وينو ا

 منع ترجع برحلا اناوهج_لامج اليل د هن اب اىلض |.مصنل اريحاو
 صا ةرلكئنل امته موي صحت سل دو ىرحا اهريؤذ اه اسلي وهذ

 هللقو الهول كب ليرجلا ره ]ب نت رثدأب ماعلا هتجتنو هك 0

 نجا ةريوكؤ نمرك ذ ارسلان أجعل ادا ىلع هريسنمت طاف اهبصالا
 قولاذ متجر امم نع رس انلا فرصن ف اغلاو هسفنب قلعت نامل
 الفرتغالابو متحاصج. ولمتل ١ اما هايتس ا دتحانمزك لتلك نا

 لاك ىطانل ! هظانل هاف ؤعللاو لظزلا !وه زل ١ هرضلخا ولخت

 بع مرن جسما الو سح

 مارملا ىهامو نياواللرس نول هاو اكتلا5 ةمرملللا تكلا فن |
 ؟زاغاف ينحل ادر أبخامو داملاو الملا نأ بو ةيطال ظزاعلا رم |

 نيلع نم جإص اح اهنوكت لد امارقوه رح نم ندارملارلا محارب سيل | /
 يداك روس بيعلان ا طابا بزحلأبر ابخا نوكيو ملعتم مل * ىبس |[ ٠

 ا ةييرغلاب و جروم «ريزصول ظنلا اذ 1 '

 ل معك صنم ل همساو لد" يح نتي ريصلأالاخلو /
 ىزملا اهرصنمل ١ اه اهس١ ن هع ١> |هروصئ ولات خا راق راوسلا ا

 ان بهار ١ث م زؤتملا مجانا ناذ ني ىو ةرضئلاو بهننئالاوه | .
 ْ لاككااناو أتمل ةرصلملا ناكادا داع اجيمس ىبرجلا بو دنضملا |
0 
 ظ
١ ٠ ٌ 
ْ 

 اهيوصخولتخان اهو امس تفلاتخلا بهذ نهراوسو طرقو ان |
 لان |غاما ثا! نه نبربظد ل13 ارح او صذحلا ناكذاذ

 دوني ارم لخلل هبرك أبد صوصخلا لظنالاب قلعت تارئلاد |

 ومن ادعم



 1 | انعام ثل اذه كظنملا انه ازد١ ند اس مث مولا

 / ىلا , 1 سب اج وا و

 ٠ قيام هماشو فرملاد لعشل او مسالا ثرولشلا تاكثإ ]صول رطحا

 ظ لا غو اوهد ةريسملا لمجال صتجل ضمن لا اههضس تاايكأا نه
 / ملال لاميد مهم اوحاضق د م# «ابط اذ ذ اسمجرم انا املؤاوتم

 ظ الم دايس مج ضم اعلا +رمم من ةكلاشلاو مرلكل) رم
 8 انا ةريتعب اا هج زرلاو موظنملا ل لاو جدانمد لخارمو

 اذ معمل لمادا :ةسحانملاو مجمل لاجد ميج عذ عم مدلكلا

 ١ ١و ماطخلا »ل لأهد ةرواجم اما هوما سن و وع

 ماد نغزرم جرت مولكلا عازدات هل اسرلامل لاند ّمبش
 1 ماو ب وع سلك

 ! قا ةلاسز مل لاقي امن مع المنع 3 نر أح رى

 ٠ | عقر ذ» ميلبل نيلبلاو مولكره لأت دنا عمالاب عهد ارعشمون مب اطخ
 | مثما و اكن لاق ناو مظل ١ نم ٠ بعام ثيد د هرم لصد هى

 1( | اههبنت ءنلخ هالو ميدي ثيبملطايلا هيشايال نينع باتكت
 ١ نيطي ني نكمجرشملاهاطأمتي ظن هتكيشطج رسما هغيل ات داىلع
 [قاتلاز اعاماماد لة ضنم سكك كلامك ند اصتنل اد ةدادنل أد
 : دا كوذو نيتعا اذ ١ اضداره اضف ءتمضراسم نع سانل رصد

 «تابس اند موق نيبو مب والا ةمومنحوا تناك 5 دوم مع ادص
 تفرملا نضرورحرشمو نحاول ن1 ليل ,يلجت اق افلاو هرئخ ش

 ايلقف اهترشابم ذ هازق هعطلد اهتضةاعؤرم يجني

 ْ ةغوابل له اساعد الذ بق عاش اء اهلدازيد سرص حارتشاب

 / | م6 اهلل مطالاس وامل نرد داو لك ذ دوعن تيب ذا مب اظحلاد
 ا | مت امملاو ىصي مو هلدم نأش م نع مجزعد ناسلا ةضراجللا

 5 داماورو. تاؤ رع مؤرص | يملا افراصتت ١ بم ايلإل ىلوا يعّتمذي مل
 مف ورصم متضراعم >رعرهاظلا ذي اضلبلا ياك اجوكد نا د د١

 قاجغلتالعا عاتنملا ذ كاكسل الأاقو ىما اههع نضال اماث

 ا ركعذلو ثامر هذولا تما ةتساك مص ءركمع الد كرد تارعلا

 . | لدم ولو توسلا اة جرد ملا يخل ببط كريري اكد ةحالم اكد
 ٠ . [تثيرتلا دان ايباد ناجحا ل عاق انهابام ةم)-هاوطنبلا وذل
 مهموم نضىببر أشلارا كثب لكم كى يحبتللا ناحل كاقو اكهذ

_- ٠ - 

 جا



 هن ١ لا ذد عملا لع فرح أنه ءلئسم عاهل اعت تارملا رانا
 عموم نأ ولكى سلذ نأ شدالا نم ناشسالا عضومأد كلود هيبشت ا ظ

 تما: لعتلادد ءتقمح دوذ هتلجلا) ترب ئملن ناسا نم |!
 هاذ رثب) حملا تالذ تاكوال مهلا رأشدول ,جرشم ئارملا لنك ! 1

 ”ارغاب ةطاحام نشل ت5 اط غرس هلك امل ىدهو هلداجل ةزجعحد |
 ش أسيل تهاشو لوملا تيران نيذ مب اتكذ هدارس او هه رطك ذر ههنا

 هجحو نار ظنملا٠ الج نم دوذكا بهد ىاطملا كاقو منع |
 هند اونصو اهليضمت مهلغبعص نك تغ ولدا جنم هضناجمالا|
 اهب اسد ةنلتخم مولكلا س انجاابا دَمْعل اهلا قوزه» كحول |
 عصخ'ايزهو لزجلا نيصرلا خيلبلا انف ةئواضطتم هدايا تاجر ده 1

 ليلا مولكت ارم اسف » عضو لسرلا تلطلا نم اجلا اهتحو لههسلا برشلا | |
 اسمبقاو اهاند1ثهاشلاو ابطسوا١ ئاثملاو اهالعا لوألا دوجملا 1

 تزهو دصحرم أسال رهام مش لك: رم ادازملا تاغولب تئاخل
 رالكلا طم فاصوا» ره مالنا اهب ميسم اذ هيحش عؤد لك دره أ

 نيد اضنملاك امينه خ دارنا لعاضد بو لعلاد همازخللا تنص عمك ٠١
 تسهاعؤ نامل ٌرمناشملاد تلال جلاو دلوببسلا جاتن موزع انال ١

 كتابهم رح ولكي عم هظنذ تيرمم عايتح ناكف ةروعزلا| ٠
 ,يلعرما لصع يبن ةنردب 21 هوكي نارا أب« صح ة[يضفرطلل | ١

 طجالمرعادا اهههروحال ءلشع نا تنال سلا طهرن هاند رلسو| |
 ل/رتزلو اهامملا فورلط يه يلا ابءاضواو ةيبوعلا ةئيلللا كيسا عينج |

 مفرج كتالو لغ انمل الا نالنىلع لرجل ءأيشماه اداسم مين ممابذ ١ (١
  ابتراد اجرام ١ ابزكي أهم نجلا ريوظنل :«وجف عيجءاشيتساب
 أت هوجو نم ىسحال نصل ضد مر ادتخلاد اولسوي ض حبس ا هبطحا

 تثولشلا « ايش علب مرلكل امس اخاو هلشع مولد قابلا |
 تارسلاتلعأت) او مظانامب طابرو اذ « حمو لماجاظل |

 ايش يرتال ىح ةلايضفلاو ثرشلا ةياغؤ هنمرومهو نهترجم| ١
 | ةهظن ىرتالو هلضااملا نص من عاذإو لزج ةلد مشد ظانلالا رم | | ١

 ىذلكت هشامماماو هرظن رم داكاثتو امءنلتىسشاوانهات |
 سرمد .ث اجر دالغا لا  نملدو ملون ذ متت ابل نسهتم بيمل |

 دج نااماخ ملال عاونا و قزعم ىلع ثولشلا لم (طنلا نه ظ

 رم جرت. ري لعل ملعلا م ناك جالا نحو ملذ نص لحدو عز ذب ةعومت |

 ظ



 ئ ('نيظحمو مند ليلحت ذ دأبع_و رطل ناسو متعاطإلا ءاعدد ْ

 . | ةنع مي قيلارع) لطحلا عروصف مهوسدلو هزيعرلوا ىل ىرب لعل |

 ىهنوزحا لاك ملقنملاو ثصرا اوه ةبورخحا لاو ةحاصنلاو نايل اوه 1

 نل) رح بيوعلا م الكرشح نع اجراخ يوكأ

 موطن ئسحا حل الام عصخأب «احراتال| زد هجر اص اا انارعلا ثا انه

 متاؤص غر] مي ننتو اد هد سيح نم واسملا م١ انمطم ثيقاتنل١

رافر كم تعمد ثور او ممتد اظعد هو قحاب اد
 ظ . |لاداخ

هماو اه داسح ءرجرج و قى نلخوب نس ام
 دحوم أبهج وشبك ا

 ١ | ىعم درع هللا تولاثم سهل زن امو هينصاملا ةفئزتلار أتخلا اع كوم
 مرا نم هينامر اصعام طر "«]مت ا لد اوكت ا رع ًكمباسم مف لذ اعو

 13 موكل ميلع لول رمل لمار اذ 1 رجلا نسب ني ؤاماج

 .مولععو ,انجيونمو يرعا ام بوجي :رع [شاو هيملا عدام مولا ىلوا
 | قسنيو لطب حانت أتلسا نيب محلا د سيئه نجرنع ناتالا نا

 0 اوزعد ملو دولنا مطمش اذ مكرم هئلش الو سشسا ١ ىو ماع دجدرم ١

 | |[تمورتاملاراص مشم هزكشم ذ «دضق اانهأوا هزدع هتضرامب رع

 / | امنوهجت هوازال ب رند ةرهد اهيظن هوارامل نعلم من١ ةره ةدرلوت ا
 1 |قاقرقو بولجا ؤامتو هل دو لجياط اكنقو ميلعرو لامه ملغ

 | | ةرمعا حرض اجزم مد ا طرتسي نالوكا اند ملذ مهارخيد مب رج نيوننا ١
 || | مل ةرئازناكو ةوولطن هيلع ناو  ةوولدلمل ادد اولاق ثالاماد
 | مع عهالايضاو مركب يلج جنو اههجتسكا ثيل وال نيطاسا دولت
 ومال أنع ا ذ زن تكد و] ىلمي ند ترضين سيلو م١ مهج اص ناد
 ناعاف تلقرقو_-18 نعلاو لممجلااو د أثمعلا انرمجوا نكلا

 هريلناكو تولثلا 2 مَيلَصرهَو سانل ا ملغ بهذ اهحو تازغلا
 ١ عرقا 5١ اموثنمالو اموظنم تررلا ربع أمولكم مش ال كناذ شوئنلا ث

 رباهلاةةعورلا نمو لاخذ ةوولاخلاو ةزالا امم بلتاارلا هارصلخ عمسلا
  |ليج لع تارملا اذه انلثنالول_لاص لاق هبلاءجصلخ اها لاح 2

 | قمح لن هس ىلا هلاك هما ةيشمج رم أعرصتم أهشاخ يبا

 | مه تون نزلا دولج ه نحر غشت اشم اه اشم اب تك ثعرحلا
 'دركزف ةنازلازاعارجو فن لسلا لها نلتخل راش ب١ لقد ىلا
 .«ازج هز اعد عيجو لل وضل امو باوصو كح الك ةربثركاهرجد كاذ
 | تبول اتو ةهولبلا عمن[ جوه رمز ف لاتخ هدأ عبرشج رم ارحاد

2 

 نعشللاو بامملاو نكنلا 5



 ات

| 

 سشسج رح هظافلاد م« اطخذ هش أسهو مهلك ذ ,مورحتركممأ ٠
 نع نيم حل خو ممالك ليش ريغ ليش نب ىهد م« املك
 مهنوريهذ) رةورجرتعو هناجر لعرصتما :رم انا ىح مءاطخس أد حا
 الد ملبا كل خو ناكق متلك اذززطبا) هيساسبريعو مةورج طعرصشا ندد

 ترركماداو لميال هعماسو لكبا) مير اق بركوف دهن لاقد هزاجعارطع
 لاقو ةيضاملا روما ”رعر أبخالا رع هزه اموغ تورحا١لاكو مثول يلعأ
 ' ىه دور ح١لاكو مطمل ارومإل لع ملا فضل الج نم هد اموه ثورحا |

 ىثكررلا_ااكو ىهتنا اهرطخي قشيو !هحرشس لوطد مولسل اعماج هوك
 باق الاهم قبس ام ميج متو ناعال نا ىلع_ويَمْعل !لهاداجرملا هنأ

 كحار لك للا هبل عم الذ زك كلم ذ مرش اذ هدارنجارلعمحاو لكبال
 درلا اهمف قبسي ملامح كلل ذريعو لب ميدجلا_لع هل أيتشما عه هدرخم أههنم

 متم اهنمو نحاملاوىسملا اوس معامساو تيعحاسلا بول#_ ما قللا ا

 ثيئر املا شا ىلعد تييعماسللا عامس:ذ اضوط أضع لرب الد كيج مل ظ
 ًامضحال ثيد انهم اك ارههد نو نحو تل نجلا قفص نب, هج ابزهو

 لص عرع أ ين ةلزنملا تككإزح اراسج اهو شما مدلك ة ابلاغ ٠
 ل66 هيامذ جمع ناسيا عاشق ةمدتتملا تكانسهريع|
 كناتغرجل مه عزلا دكا ليش ارسل غب دغرصتل تامل نه ناراقأ
 ةضداملا كرت ت اهج ىربظت اهارصلا اج هىجد ئابرلا_الث:| |

 ةرلاو دهرصماو نق اكلل ىرلتفلا» ةجاحلا ةرشد ىجاورالا وت قش عم
 5 نمسك هس ارقد ةداجلا_ضّتنو لشن ن راما ١
 مولا ازا م بورضد ميداحت ناك ةداعلا ناوه ةداملا ضمنو لاك ِ

 اهم لياسرل» اهتمو بلتخلا ابهمو مجمل اههنمو سشلا انهم فووخمأ || ١
 5 نعم معد ىطم مراتملا واذ ثيرحلا ذ. سانا سرو ني ىذا روشبملا ٠١

 مهل ةوتو مينرط كم قوت نسجل زو: زنم اه) .ةداملا رع تجد خلا
 هنابع ار ظد ماد ةزهمزك هسايقاماو لاق مدلك ىسح ىه_ىانل١| |

 فرجامو ممبحاصملا بقدر ! اخ ليسس ناك ذا ةيجلل نهد
 5 داعلا رع جرحذا ناحتاف ذ.ارخاو الايس ني فورا اذهأ 1

 رلعاانشلا ةضايعضاح)__ااقو ةضامل رعد ولحد(
 طرط جام (هلضخيد ةنبثمك ن ايغياما نغ هرجبدرلغىطنم دارت انأ ١

 محاضورلك ماكلاو مفيلأت ىسخاب)و) هوجو رتجبراطامعاطا| ٠
 ولولا ىاسؤ جرس نيا برعلا ةدامل اقر الد تتغ ولو ةزاجيا ةرجوف | .

/ 

ْ 
 ا



 | بشاطولسم و. بيعلا د مظن ةروصف اشلاد ثاشلا رنه بادراد
 ,يلطءاج ندا .اهرثخد أبظن جابتمو بيرعلا مزلكبيلاسال نلانجلا
  |هلقرجور لد الكل ص انه ميلا تبمناو رايد بطاقم هيلع تئقور
 1 0 طار اكملا ملسلن ةرمجاو
 اسمن مل_وتتلا لعن ابغا عزت ماد بدرعلا بولسامو امنا نم

 |[ ا انين نع جد احرحاد لك ١ أمره لتحارد, د تنال ىلع
 |مجرلا بولس مو تغولبلا عوج ذل نأيغالا ن١ مغ مل اقزلاخ ابمولكد

 اك جود نكي ملامو تا بزعحلان نأ حلالا ]م هيلغ واهم اه ثلاشللا
 ون ايلا ماطو هئلاسلا دورّعلار اح نع مب مانام عبارلا درو
 نم ولا ٠8 ةرحدولا ةصتتلا هنح لجن ال ناكأم ةرشارلا مياوشلاو
 ظ أ بللظرد ١ ىلص هدر ناد لست ذ_ هرعمطقرو ن١ ب انكلالهار أبحا

 ١ اق تكبد اال وهو هضن زعم أبو هوجو لع سو

 7 ناجيلا ردو أسم عازنال ديد هناا :رم ةيدرا» ةرجولا عامه
 ولحج ا ممم العاو اياضق ذ مرفزيهتب تومو_ىا كل ذربع هزاجم١
 ' ةراص نكت تملا وضف دوبملل هللوتك تلال ذ لع ايرمرتالو اول 6
 ش 1 كلاشاابجرلا4يلخ رد هجيلا زهد مرح هأنغاف نبا هوزقد تلد

 ' | يملا ةنيحلا» معامس زنع هيمحاس ببولك لكى لا ةعورلا امهدد
 0 , مقوإ# هنم نايا عامسونعّع اججسرقو متىدلات نع متعب
 ابوطقاد بزعل ١3 اد 2اس لام جربتالا عشرا يطمؤتوبإب
 0 عمومل انحلا هما يشرع ص١ىصلخ م١ . هوس حفل

 0000 هلل ذو لاك نيطتانإئلك داكادو

 ا عل اياودزو | هته تايد عام نع ةعاجتام لق ظ
 0 1م 2 كان رتيا وك هناخغا ووحو

 ١١و ا هنيالهمحاضو لجل هكر اق نا اسرنهو هلظظنح

 . [قسموريعو ةرهند بجو عني هرتد ؟ىالح عيب ةددان لع
 دينا[ ص صو 1نىلو دب درملا مهلممو لديعااذإ عدا مولمل

 (هولحا همجاتهحو جرلا ةريكرلع قلخيال منام نجرتم» سو ميلع
 تالكذ نحال طاحاالو تكول مهب اّنكا_منخي ل تراحم

 ' هتغولب نازي لخاد جول نهد لاق موو لوح قرحاود
 ترق يلارج والو لاك هزاجا ذذزمف [ف دع نأ بيرل

 !ةسرالوجولا ناجمال مقيْمحد ةناخغاال لك اضخدمصاوحفل 1

 مي - رم 3
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 نجح ارمنق ف ضلاثخ» لولا بتم م ابريل ريت نإ كوذلآ|
 نأتإلد ثلرعلا ميد: قولعتي رنا ىلل زج ارغع بهزذ دل يلا اند
 تناك ها بوط ءمىس نال قاعتب_ركاتن'لاكد هدرت تاقدداشلا
 قلت زر مضوم_ؤلاةو .ةروس هم مورهاظد ارش ةريصقؤ]
 هيربا و لضافت مف نيبتي ثيحي مولكلا هزم هرمز وا ةروس

 لك نضر ثوكلا ةروسك تضاك ناد ةروس فورحرء د ركي١ تناك ١35

 ا/نصلا اذه رجل 2. ضر أسما درع يهز غيل ليل د مي ملو لاكن هس
 لاقو ةريك» تانالط تشم لب يابن انيعالال صحب الر مزق ل اكذ
 الق هلم ثيرح اوت ايد: ملون هريثكو نازتلا ليلدت ئلصتي نوزخا
 فدي اجل صامتا ماتلا ثسىلل ننال مياه ذب تلال دوام _ئداتل»

 ناجع لج له را فلتخا فشلا ةريصُم عروس تارلك:رم ]ق١

 عر مارا رعشسال لزب بهذ ىضاتملاءلاق ةمورنم نزلا
 انسه لعب |نيعم منوكو ةرىرنص حل ىي سو ءيلعرسا ىلس هولا لع كلذ
 الال ىتساالا هز ابغا ملعب نا .نكمي ال ريغاط نا وتبيع نااو لاق
 ا بوحملا بها مج طاححا لق ىزللا خب لا أهأف خيب سيل اهلا نك

 اداس ام رع عريعر عد هزخ ةرورص هيلع نم امد را اذ هنت

 ةح اصنلا شار. ثارملا تو انت ق ئلتخر رز[ شلا) ءلكمع
 ميلاملا ل جول ١2 ثح ”غالابلا تامل عا د ميا رلع هفانتا دعبأ

 دات هنم عملا كلذ ةدافا ف الادتعاالو أيس ادت الا ملال |

 ضع ناكاناو أيلعلا ةورمزلاب ووصوح هلق لكل كاداد ملا وطاتلا 1

 45 ىريدشل صحو راتخاو_رضجي تمر اس اسح» سحر ساثملا| ||
 . اضجلرم تاجررلا ضيا رلع ناّسلا لام لكنا رغشاللاشف تد انتم | ١
 را نع كم! عا نه ىلاو حييصخل اذ عصخالا ادارملا خ ةريع لاق ١نكو ّْ

 محرم نا املا تكأي *1 لن وهد القس عمود مت مالاسلا نرعزربا

 زل ءاحول ن1 ءلص اح امب ىقرزحلا ببوههوتردصلا غب اجاد .عيفالاب
 تيا محلا ام برعلا مولك ذل دأ تملا طضالارطلع ناكل عنز خرلع

 داتسمملا ممولكط ضلع ءاجخل نابعال ذل ميحلا تزاذ ميصفلاد عضحالا
 اثم ةرررق و اب تزن ولاشم ولو ذلو هّتضر اسم نع ندجتا ىوبهظ متبل
 فرظنب كلغ رق_رعالا لود ناسييصبلا نم مصن لا« ر:سحيلع
 كلراظن ناكو ناظنملا له لداق تكول هبلخلا كا يب الوتس شال
 ةض أملا ئم معن نكت طنلا لص !نئفا ذا اماذ ىرطنم مقا[:

0 

 مح مج



 «زات خذ ةكملا لبق خجارلا
 مخغخد نوما عبس ادإرملا نا مربع هر قو هكمتر مدلكلا رم

 . لف ىلا ةروصَْ.لط ايلاروصتب لِيبعل ١لع اشاره: ىراسقو
 ١" |اتابثرو قملار ابا ثودانيامو ملا ف ةعلابملاد نطبذ |

 -.|اببزركت مشل ةريلجالو هلع هيج هسا هزئاز دلو قدصلا |
 | ثدلاطبلا ارم شكا ل ةيدئملا تأس ايتعلا تاجربل ! باسهص مس
 ١ ةبعبلا قداصنب لشعري م اكل زم __.١اكو م صلس ب نكد
 باخ نريريوملا ةروصيروص ام ةدازهلا_زل جو اماماو عرمشس ف قلغم
 (ب اكل رمش ن كولو ىضتمل ص شملا طرش نال رمش يش ال كل لادا منع

 ارحشس ملكرس [نلان كف نع اش نيوزيوم ءىشم هه ولك 3 رز قنن» نملك
 |١ ىلخ [نعتمل ىلع تللذ جرو ددد تلا خ_"رعرحا مدلكئلذعي ند لق رانا

 | اغا نال يلع نعطلاو رتضر اجحرلا اهرمدابل ليم ورع
 | | انالا ذولا ب انلا مولكلا ملم كلذ مشد ماد كلذ لع ذم

 | | سحشلالقاو ارصتبوميل ال رثبزو ىلع اكامو حاولا تيبل لقد
 | "ضفاناتببسشلال او ارحشوبن ل نجيل !ليقو !عاض نام
 ١ سجل نم تبوك اهل5:ليقو الاصا١ لرعلسم مسا هل نحرل !لرقو
 | | مخجالا نيس أذل ل اع ةداسل ' 9 كال رسل و تاأسادجند ١مرعس
 رملانأسلا ! له ) عضاوسيبل من3 تللا هبود شه دلال مقو املا ىرتحل ١

 | محار لك هلت ا دايو هببلاسا لعن السلا «احىزلا

 (ىييلام ةومللا ره يع امتحالا ةكيملل ادال «نااجتال اسطنمت نجلا شم اما
 ىغاوزعد أضن مضره الهو نيلتممل ١ عامتجارطز 1 ذاذ دارف دلل

 | اضنإ رج دب نلع_لاقر نيعا دحااولا ليز مل ااناك دضرامملا
 .|لثع داس ىلع أضيا تهرب كل مال م0 غد وزم كك الملاو
 ١ | كمال ةر مااا نيشمتلا بنزع غن امركل ا ا5و تازّعلا

 | نيلكب اد اكو عس ناك رلسو ريلع مسد ل معرم ال نجلا ريم الار كذ لع
 . | تس ناكرلو موو نعم رع ىلا لطل !لاكس_سسد اسرلاا تكن عاملا اددد
 . |[ففولاتخلا باجاذ اريغست اذالاتخا هلهاد بحول هسارثع نع
 ١ |لم هه اننا ىولاتخا و دارملا سلو هداعم نعب كش ظنل
 | هبثيال ا نلتغ مولك اذه لاقي تارتلا تا تع فداتخإلا فذ
  |[-فتمارل ىلا عبي مضعي وا ضلت ىه ق١ ةحأضملا ذل هرخا هل وا

 ..[نمشلا كو طع طم لظنل !ضلاتتعوهد ١ ايليملا لاوعدو هطمنو



 لضم د تلازرملا ذ. صصخم بولس» العمضجد فحننن هضهوأ

 ج ام عرناق تافرلتخو نهدرع هزنمس مدلكو لاخي بولص[ |
 ةكوولا يأخذ. ةاحاو حودرلعو هرحا هلو: بسأنم يظل ىحنو |
 قلخلا وع دوهو صحا ممل قوسهو نيمسلاو ثيؤلا له ]مشمس سيف |

 نقيلا قرطتي نييهدالا مالكو ننيرلا لا أملا ”رعمورصو هسا |
 هله نجوا ميلع_رسيد)ذ١ نيلسسملاو لرعشللا مولكذا تاقولتذنإل |

 لص هيج ةحاصتلا تاجر دذ.فولاتخا ملظما عابههذ فولاتخا
 الو اداتلأسي_عو أسست واف نيممسلاو ثلا ر لع لمتشم يحرحاصلنلا
 كاركو مدعي تاو ةدميصخ تاهب) الع هديصق]ةشت لم ناترريصت
 (ىصمل )و ارمشسلا نال ةتلتخج رع رطعر اعسسإلاو هاصتملإ مش

 حرم ةراند اهتوهزي ةرانذ أيثرلا بوحرج ةراتف توهم داولك ثا
 تيوحرم ةراثو اضحض ,نوميد 2يوعزي ةراتو أمزح ميوميدو نبجلا
 كفنيالو ادومي أاهنومسو انوه ني ةراتو ةمارص ان ومسو ةعاججملا
 يض نعا» فرلاتخا أاهاشنم نال تاكزاتخار نهار جدا مالك
 طاسن دنع حا صنل ١ عدغ اسم هللوحا لتنك ناش او لااوحالاد | |
 مسرعا )تنعم كا نكد صاف امل ىنع ميلعر نعني ءايحردو عببطلا ١

 همولك و اك راتحا لاذ بجرم ىزحا منجز مد ةرم هازل رسذ |
 ىهت هنس ثيرشعو ثدلث ذر ملكي دأشا١ فدا صدال# ةرورطلادأ |

 تم اكّرولو ىحاو جامو لحاد_طرع لع ملكش نارملا لوزن ةريهأ ١
 ءامهرلكأ نه ناكولذ هلاوحا فلان شم مكس ريلع سا سموا |

 فيلل 5 عياساا يكف رلشخا هد لجو شيل رم هرب مولكوا|

 ليلا ةلوماك نين هسا مرلاكاص ندارتمل ربع انا بولس له لش ناف |
 نارملاك نجم ناكمدات فيلأتلاو ظنملا ةيزمممب كلذ نيوش ىلا نلق | ١

 هفصن مل هسد نزل ارجمم رك ل اعاد بويعلاد ناحل نم نيتي امن ١
 نإ عقو اممييلا ىرتتلا متي ملراما انرلعرت انراو مارتلا مب بطصو ا | ١

 ي, ممجاه ةحاضملا هرجو م هره_داتنا) تاسللا كلذ نالو هازّملا

 انرطاالل : ىحربارك دقو نا عام دجال ىوشي ىلا لضانتن ١ |١

 لوما ن١ يلا نعل ى) ابوك ادا اماو لن ندامز_جوماباولاة موق ذل ِ '

 ىاللسؤرن هجوازمل اوهو ىظنل اهدحا نيلصرعل ولت نااماو هلق رعأ ١
 اطسإر ةرعبملا شخ "جود نعربخي ندا داما لات ميروهو ىسم حالو |
 7 ميلالمتلا ضداشما و مزمل واو >لغينإأب دن ءاخ سمع

 ا



 بهره نأسل لها انبوكي ل مرعسلا نا شأن اوهد 0)١قس درو١

 ١ مؤ جروام ميج نأ تاحاو مزلاكل ا رينج رم به ملا! له صم ْ

 0 مول جيلان ثورعلا رم نأسلل! له اره رع ب اح

 1 0 معانا ”قبتخيلاو
 ٠ ليت جرطن امهذيد ايجرس يضرا رم ماج اجرت انا داربرن نررحاسل

 ||| | انكلونذ ىزماها ل5 رع ألا مجلا ةجل زرت ل ةحاضتنلا نهانا
 7| ئلان عرب لق مث صحاول ١ وعملا اند لع) ليز:تلارارس ذ.لابصكلا اراونا

 ْ 1 انهنعرسس له ةيلججلا كزججرهرح او لكل (نكو ضمن ره نسحا ابذعمب

 حراضساو لب د اعبر | ضدعسا حرهربرل و ضالا للا النا م

 00 ًاميصتاو اههبشن١ لايثتسا ظانلا م أسمي دليام

 ا خم احم س لعد لص اح يشع نإ ذو لاوحالارملا ١ اننا ١ ]لعب وشم
 ا ٍ مصل لعولاتشس ناكتاد هىمذاو كثيرا [رسحا تازملا ناككلإ ىوخ

 ْ 1 تتنوع ا هلو انهن ة[ تعا تكلل نإ و جمالا علملاو مصتاماو

 س |نيل 1: ثرح مهام قي مل بيدرو نيتنملاارعو مناك لاقول ةداد
 1 ىجيل احلا هرهصمعز شم ا نشل انارةهجاسو ناننجلاو ىلا نيد

 | ا سوط ”كيكانو هلو ابهحد قلضإولا ةاخازب مدهج رهو اه
 | يدزال ايمو نمللاب م مشل «ارقم ىيبشنلا رم ىسحا ب انكم هب
 | اند بييراركذ شكا نحمد ماغدال لتعمل هند كلش ال نم نسحاا هيف

 حشو وحا ئد لف ١خوهوو تامل اوعضتالو نم ىسحل )وسال | '
 ' اها نو اق نص ئعزخل ما امزمو هما و تخل جال ايزل

 فاد هللا للصف نمضخا هذا عرش أو لوو دضمل كج سمكا: هركا هرئثذ

 ص ماو مك لاطنلا ناضخ ا مكاريخسو نونا نخار زنا _رطعا امانخا
 | محاسو باطلا و قولخت سضخا بنحلاد اهوتمقي ديور ولخأ ىلهوعذل

 | ناكر رج عاش )ركذ ناك ١ نحو لمعت م فخ لق نال جدت صفح

 ..|بيخادوقلاو بطل او ةرجل ظنمل لمحتس اد اصتخااو تينت لجل
 / عمال + زارع زل مقييتح اهب تصويإل ١ عه ها فاصوا ذ تويلاد

 | تفايارملا ةلماسصر لم اس لاق ناكمرلكلا ل اطل ٌبَمِسملا ظانلاد
 0 مي انقباو «ناصتخاو هتننلا مشل رول ضنا !نهلشم غنايم اذ
 ا الج لف نحب مدين ًانومس) الذ لق ناف خيلبلا هيبلسإلا لع
 : مس ألا ىلا ضتملا هشابام ام ١ املذو ) بضل كماعم

 ع هضم اهلج كي داش دوسلا لمان لش اقلاق ناخ غامرلا لاق
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 يعل اسرق ايم مقد د3 رذيلا هال سم هذ اب نوعا لبق ٠

 موت ام لكك ل نب محيذ لص اولا رهن ادار اصتنلا ةيتزكعرااخ لاقأ
 انا رك غلا نال كال ملي: ةضراعم نيد بول امماقفإ|
 ترض هزي توريد للك نيب هسلشج ا نسج اوالس وا ننيشلا
 قريؤملا ىواج قاعام اكو ميود ةليصق طارق ل نس لسجكيادا مان ِ

 منكم قلطبل قرا لسد قفشلا_قنخلا عامل مزاعال هينشمإ ١
 ةرضملا عنه هبوو ةضراعمالو سشم لوف م 1 تشي مد كلذ
 706 لص لسداربع نو ]يبس كالزكت ةفرهج وداد دحا نع
 كاش ل6 تامل ٠ع تت سل روزا غل 3: جوت ل اورسحا حلل جوملا
 .ةرعشيمل انأ يت باكا كيلع انمزند لاقدر سس انك خانسطزو ام
 بم انكلاة ابنه جزحلااهو لبق نتذ نوكتس ميسو لغرس صل اكد
 فدل مجرخا كتيب ام حو مكلمن اربد كلش اه أش هي هنا
 هيل للا دارا نب 5 دوعسم نبا ع روصل عنب لرعس .جشلاو عربشد
 سلا لوص خد ىقس ميلا لاك تعد ىلحلالدو نيل وام نم هيفف ادا تارت أذ
 خدو) بيكجبر او تن أم هددا ل نن لاق نوسفل نييوقممدنبل كاش

 هلق بت ام ميج مح مجهر ريض املا مامإلا لأكد هاقرعلا ”مثولاشل١

 يكحام ميحاضالاكو تارملل حرش نسل ميجد من جرش ماما
 2 ؟: خداّرملا عض هس امهونو ياسو جيلعمسا قس كتل

 هبه اكو هلا لك امال لحباول ىلا لسد ميلعمس لصرل وق انه دمت
 اكو مام ذ_ هانا طغنلل ١اناررب هجوزحا ,ب اًنكؤ سا مزخ امام مرحااالؤ أ

 هو ميلع هدد اىلسصردد١ لوس رع فيبر ئىضلد أم نيبجعنرا ليحت
 لاهو متاحا نبا أمحرحلا هله بانك رقارصم تدرج ال همجد
 اها باتك 'وام ةلئات نرلا طل حاب لزنت تسيلأ ضبا ىف (شلا|
 6 لما تشام ماعم جا ناذ ابره كلا ]لع رمملا|

 قس باتكادزل مقيتجلا ؤ هم» ب اثره دوخام ودان ةضماع|

 ملوتج نخ'م انيلعزصزو ملسو ميلعس» بص لوسيا عاتاانلع|
 هللنا باك زرع ربحا مدس امع ىولس نك ةمهداشل تاكو ٍ

 اق مجلارجلامس: سم لاشف دون نل الشي مرحلا ذ لومث ام ملين

, 
1 7 
1 : 

١ 
1 

 ش ئاخندأصتل ١ثدد د لاوطلا كان ند صلاخب مل ةروسا١وئاك موقد اسمع :

 ' لع دما نه اقزمل اهريوب نا ١و لبنك الد ةليوتلا أم تجرا

 20 ل ب صل يب ب ب بيبببيببسبسمس



 نيدفلا هملا عامصلاةلاق
 ا هيرو ددرسلاو

١ 

 همم وم هماعو همعونج

 اهم مولاعاال اكعد او

 ىبإا

 نع أبوس اىلخرت نا حا انح دل هلوق 5 لاف هه نانملا ْ

- 

 ةرع (داميلا نب هي نجت ع ش احين جهز هع بخ نب عالما نبع نع
 ن ىلا رج نعلن نإ أن إو ن تهد لاك ما سو ميلعسمل ة)طمصياملا

 5 8 يقاوم وسب بقع مارك ن يرمسب نع مد أبطسس انشر حيو ْ

 + حوحاد روبن :رلا مرا ل تعي ره) من١ باطلا نيرمع اع تاس

 ني تم | اولا هدج» رحل لق مب ) دوعسم ني نوع
 | ةاصمتملاهت

 ةالسارؤب نم ةلوا عبذ مله هدب ول تريم عرس ت ا|ططتملاو

 هدا لاوسيز نعل "ره رمل! ىلآعو لانقذ تيك تيكتنحل كلف ١ وخل مل
 ' نجوما نيب اه تبل,قرّمل تلات مها بايك الوجو راسو هيلع هدا ىلص

 تالواما هيترحؤرتمل هنثارق تكل لاك لمت امهف تدحواذ
 اناخلاق ىلدتلق اون اونزد اف هنع كاي امو قزف لوسيا ماتدامد
 طاع ضاع نامت اتكذ ”رررسزبا اجو هع
 م «ة بانل مساج ابك ؤوهوام ماعلا ءرشام اموهناقرا

 ظ امو ناجع ىاقإ تاناجل نلداروذ كك عاتم امه ةنوكيسم |
 ٍ |! 28 و ءلصاهيد١ ادارملا ف جيوش تا له سل يذلا

 امو ةيعنم هلع هموم هم نجوا

 م سو ل لبو هدير بقب كل خزرثدلاطلا هر ني اغاو مب

 دما د رجلركسا سلا ىلس .رمام مريع _ القو همي
 1 ساو ميل ردن ىل جوت ملارع طيشخسا موطحل اذا وح هددا همت نمل

 اا ضد لو تيئئف انما غروس ؤ ملف ص نيتسّماثولف
 ' هن تن اختل اب ابموعد عروس نييسو كحول س ار اهنا الج اح
 ا ادازعلا متج ىمرملا لستم لاو) نبا _اأقو عرف ؤنب انعئلا

 م ملكتملا 0 ةةيتح اع أم طخي + تيب تيحالاو نيلوام
 ١١ |[ | يا تاسعا مهرث "اسس امولخ راسو ريلع هسا اصشاا
 / ةوعسح ل باو ةجدزإلا افلا ل ثم ممالعاو راب [هصل ١تا داس ثالذ
 . |هه باتك ّ متجول سجن ل اعل عاضول لاق حس أبل باد

 | مجازا تيتو يملا ترصاشنغ ماسحاب هيج اننا مع كيرو
 2( 2 ومنأتماو .جاريصلا هؤجان لنج رع سعضو معلا لها ل <« فو

 ل مد )ئئاطزكت ماهو مولع اعومش موف شاسو هموله م
 9 و

 ا يورد مالريرعو مانا طبضدمرؤ_ؤتعاخ 0 ش

] 

 ظ

 0 ١ |مبازحاو عروسو مث اياو الك نعو اهند نعو رهورج جداخم

 " ريلض“د



 تمايزشعلك شع ىلع اذ مت اربعص د دعو هعانراو ماضادأ ئ
 2 |تميلذ اعلا تايالد همبب أشنملا تاركا زصجتسم ني ريع 0 ١
 تاّيلابع . ٠ | تسر اّشلا امه هِض عدتااطرصيتواو هبال يسيح ١

 ىلا لع دم امن1ثورخلاو لاضاماو امال :رهوؤبملاو هزم بر ان ةاضل 1 |١

 امزلاد لاهتاا بورضو أهي ىدو اهمال مولكلا !ومسو اد اهرتعفأ

 دنا (ّثح مب تولعتي ام ميحد ت ايكتا طخرموسرو كرعتملاو 1
 تيرلالووص ١ مان ان ادهرشمل اى ثهاو دلك لك مبرع» مهضحو ىكشم بيعا|'|

 ١ : 3 نسعد لعل ني اظنلد ىحاو ىعم لعبا س اظنل مس |ودحإت

 اتآخيو رام” دل_وسح|وخضو او مكه طع لودلا اهجاذ يك لهل ني ا
 ا هركف ميسزكل ماد نو املا نيينعلاى ذ تدل نحا جحش هنأ |!

 ١ هنعغل لوصا خلاف رم هن أع ووصول ىفتمعاو عرظن اضن اع لاقد

 / ةحلا امره هاكف هاشم يرظنلاو ةيلصالالهاوشلاو لحل
 هنمإ ايلعبستساذ ةريثكلا تاياغد هكا ذراع ل اتولسغل رسال |

 100 1 تول رت امو «٠ دوحوو هسا مس ارحو ىف افئحاتل دا

 . عوزشلاملع كتيبرلا لوصاب ملسلا!اننهاومسو مب تيل الا رع هبريزغتد ءلعَو 8

 [هيمملا ىظتسسنام أنهم تارذ مباطخ يام مهم فال لئاتوأ أ

 0 اأىحا هتهلوط تحس اذ كا ذرثعملا ص وصخلا وتس امأهنمو| |
ْ 

 ْ ْ : ْ ضن 5 نأ حد رعيصت#ل ١غ اولا و ناجلاومةيتدلا رم ةاذللا
 1 يا ا اعلا مم أثشملاد كجلا:ل مهاد .لصهاظلافأ |

 1 ارهاومسو ارمتس الاد لاحلا ب [اوصتساو هسقالا عاطا ند كوذ

 كتل  قٍداصو ىلقنلا عمم ىناط -لخاو .هتنلا لوضل نقلا
 ظ 5 ْ اند ملوص١اىسساخ ماككالاش اسم مارملاو للحل صدام |
 | جيداشلا اأو عجرتلا لحي عومسو اتبهبا)ونق# كثالذ د لؤّملا اوطسو هعدز|

 ظ مهالو غلاسلا هدر [صصخ سهام ةئئاط_ىلطتو اضنا|
 | رعد حن مشاقؤو مثر أكد !شودد مهد أبخا اولا“ ةياتأ 1

 ظ ١ نيديوزتير لع | ةكشت» صقتلاو خئاتلاب كلذ ارعسم اشاعه واذ اهيل|
 5 لاجل ابولق ل صلت لا لغع اوم او لاشعالاو كلام هذال ادورخا | ْ

 ْ 0س نحعلاو نيكولاو دولا نم هيد ام اوطشتس اخ لامجلا كل نك يت د اكد 0

 / املا فاسو ستلا ىششلاو داعملاو تحل اكو نيفيز تللاو | ٠

 ايئرلاث -ء | كاب ومش نجاوزلا نيهالوصاو ظعاوملا نصولوصا ناتخاو ةئلاو |
 3 ةوام شريم !لوص) ١م هيج اههرجإو طئطسا و طظاّمولاو اطخلا|

 ئ
3 
ٍ 

 ظ



 هلب تلا زيجل

 هابؤرؤو نعضاوحاصو اثم ؤو نامسلا تارئبلاؤ تسوي صقل
 اينفاوطبسس١و ايئرلاريصت هوهسو مرجاسمممولمل !ىرعل 3 رمضتم١
 5 قدادنما ف مااا مهلع ع داخ ب انكا هرم امذدلك

 1 6 ها! !هرظن لاشمامو مكحلا نق يسع نا باّكش زحراش وه
 كوم دال مّاداع فرعو مئابطانم دن ماوعل)
 اراد ماهرملارك ذ رد كثيراوملا مي ١ دامو نحماو فرحل ادرماو

 ةأأح كويل ضم اركذ نم هتف اوطبشتس او ضدارعلا ماع كلذريعد |

 جو لوعل) ]اسمو ضي !زملا باسج- نيل يلا 1

 تال ارلا تايال نم دم اهىلا ممر ظنو أباصولا م احا ةئم

 7 'هرلز انهو ملاك رسمنا د ناسؤلا:ليشا غل عرضابلا كما
 باكر ظنو يم ده معلا كيذريغد ميوربلا5

 اقايسلا وسحو لف ملا ميسو ظفللا ها زج سهم اهلا لرعلسا اد
 ْ ماسبم ىباطظملا لرب ولثل اصل |خجلاو مط اتمملاو ىدانملاو
 | *  مئربلاو نارسالاو (د املا هنهاوطرتتساف ني ؤرثعو ناديالاد

 ١ مظانلا مل حا دا ةورمملا باعصاو تاراشلال بادرا هل_ظرطتو

 املا انهن لدم اهيلع ري طصا اهزلع١ احلا ولسج_ود اقددن اعن
 ١ لعسبلاومسلاد ةلحيلاو سالو كببحلاو 5 قزح ةرزوصملاو
 ١ | |هةشمه ةيهؤلسال ةلملا امزخا ولا ابونسلا عاش كلذ هيشاامو
 0 لاذ كرا و نطلا )ثم لياوالا مولع ص قرخا مولع لعرجوتح١نكو

 1 | ارا ىطااست كلذ رخو هما يلا هلباتملارجلاو هةسرنعطال

 ' (لارتعاب نيوكي اما كلدو ةورلا ماكتتساو ةىصلا ماظن طرح لع
 هذ ةلحاو ميا كلذ مجرقو انهما علما نيم نهاد يلا حبانملا
 د :ىحلا مالخن نجا ههانفعو أمت اوك ني ذ نسب ناكو هقوف
 انتسب : 00 ع وم دو ورتسم
 بوت لطب ءاجإل بط)ع دان ع ساأتلا “ وش ةرزع ةيازلا

 0 الذ ؤلا تمايإلا نم روس وح ةكيملا ماو رودصلا

 | ١1و ىواملاملاملا ل ثب امو ضر الادتؤمسلا توكلم

 0 . ثد الات ىد للظرلا اتلطنا ماغزذ ةسرزشلا اماد

 لقرلا» حيأتنلاو تاهرتمللا و ةريهاربلا تحزني ايد توحرتف لريلا
 1 دور مهرب ةرظأنمو انفك انك علرذرريعم ضي ايلف تجيملاب

  |[لقلشن هلب اتلاورىلا أهاو مهظ هلي د ذ لصا مموف منجاخحمو
 لال



 ةنلاسيمما ”عداقملا مأي اورد وعاد د نه ذ امم روسلا لارا ادا ظ

 امورضمابر ايلا يم خداتو ةمامه نه ءاس دات اهيندد|
 ةراشوا مة روق هم| علا أماد» ضج غاب طم بمرطم قدأ
 «أهساو د أن ١لوصا مشو ساأرج_ب١ كلل نب هرسه لين ملع رم :

 ًانسعاتنطو «لوذ ةطانحلاك امهلا رورصلاىعرت يلا تداطبا |

 تاد ناساد ديال سده الأ سب رحلات لم جونا ةدارملاو

 ميلا و أمنع تمتهن لزطلا د أننيعاب كالشلا عسص او ةزاجخلاو
 داصلاد نيوئرتعام متي ارد» تحولا لاو :اتين, تناححتا تويكتسل لشك
 ةغاصلاو زيلح هنم اج عست و صاؤعو انسب لك صوعلاو تءايدشسأ ١

 حرص ةجاحزلاو ادسج الجي مهلح رم عاود نمو موممق ناد |
 للعناماهاب رقو اذ ةر اال ١5 ةجاجرم 2.حابصملا نيراوق م درمت

 زينحلاد لقلب لعو مب ازكداد مناط نيكأسمل تناكذ ةليطسلا اها محالملاو نيطلا| ١١[

 كلبا يلو ةر اضعلادلسفلا» ةينجا دع امطل او انيخوس//قونلمحا | |
 عيلاو جتيكذ امم ةرازجلاد فوراصتلا مهد ثوبراوجلالا5 سعت ظ

 5 ناجلا» نحو ضم درج هدا ةخيصخيصلاو تأنا طارشلادت | ١
 امدرفرلاو تايد 9 دنولاو هلاركلاو اتنوس لاجل: م توتختد |
 ؟ امهم هقو مره صه مطتساام يللاوىعاو تبسرمذا تيسر

 ميو تاحوكنملاب تاورشملاو تالوكاملا برصد تمالالا | ١
 نس باكا ؤ.انطزو ام ماو عم ىعجيام تانشاىكا 2 تشو مكداهأ ١

 نارا هوجدرطعب ضرقارس با لاكو اضع_كرلا مدلاكى تا ىلن
 بمرضلاو هرمسشلاد مهاد باسملا دايعل ره هد ههارك ذأه تارملا ا

 نكذب لحب هئعاضملاو فيصننل١و ةيس انملاو فيلاتلاو هّئاوملاو |

 تازتلا ناد هلاغ شق داصرلسو هيلع صرت: باساب لسلالها|
 لفهاد باسملاولالو هفسرادلاطلا> نم ركب لذا هلع سر سللا| ٠
 انينانييبملا قرن لمجاك ادت هسا ادا بطال: فاو ةسيئشا|

 ةزييشنم رجيم متين رشس مم الشو ةيشخ سو يلع هده ىلصأ ٠
 لدا امل ١ هتك ةرثمل |نرمطتم لزنملا جاتك مج معد نكد هحوامنأ ١

 ةزمتربامجو هذ تاج ةرطم انحصولي وش هلاك كيلوا |
 بايلالرصوت ثيحب مجاب عملا نمطتم ملا لَك عم ملا بانك له ظ

 ريلع هلام را نيتسا رع ةيوش نا تال'الاو اصح نر 72 سشبل)
 سل ميسر جد رمابلاو مدلك رحت ئيمرضرالا ىام داولو ماوس لا 2

 مصتمانإلا



 زو ةيورطم ادارسلا لك ددع بع لع نلا ةبوعبسو لع فالا امحبسمو |

 0 ميري امرؤنن م هزهرظ انللولخي إ) ناكتاهونم هما تالكترزخام

 ال هيج نشو
 ١ اقاثارز كينيحللا ىدسم هتيار تونا فيحاضرربلاك
 ١  ادرانمو اقراشعدواملا وشنت اهئضو /انس١ نبك ةيسياشاك
 ١" | لقد رضانم دايذن رجلا دبه نرخ ريد مخارج جلاد
 ' ازئذب سيكلا ل نصا ب انكم اجر سومأي رعالاسلاو ةدلاصلا 9 ىبىل

 ركوب ضاصل) ل أكو ,ةدسز تجيزخلا متضخم الك نبل هن اعو
 لع راي |مدراو الع جوس نرملا موله لجو أتملا نون 5 غل ابيرعل ان ب»

 : أعا نود ولطما نهد مطتمو نحو نطبورزظ .لكزك ذ) ةعحر)

 00 5 سد هل ارلجداو_رصتخ اماما نهد طداقرم :رم امس امو بلع

 | ٍبدلْخي ديحؤملاذ ماكحاد سكنتو نرحب رن 3 ثارتلا مولع ماو

 ( ايكرَملاو هلاضدو مت اطصو رن امماد تول انحلا ةةرعهو تم اةىلازحلا يؤرعم
 ' 1 2: ”ظاملاوره اظلا ةيفصدو ناتلاو ةئمللاو يرعولاو ةعولا مم

 0 لارلو برق او ىولادرضالا درا ضملاو : أنملا نييبنو اهلك نرلاكتملا أهنم

 1( اضخم عروسد 1 ع وام نك ونا"
 | أ لاقدر ريحوداوهو دانا مام م دج لعام امتشإل ةشلف
 | ناي مهادر ايددمد يحوم أيشا تول له متشب نامل رجا
 05د ٠ هزكديحيرل ل متم اهرسزا ثا راخال عروس تناك سل د
 الا هيبنسل اهمزلاعالا أبل ليش ول لمثل نزرملا ىسعن ىلع
 , ١ |ءاسانراردام ىلعد نأثللاو رزملاإ تصوو فيشول اودعولاو ىبمل اد
 نم اذا ع م اصحاب همأش أد فارتعالا ملمتو متاكصدو هسا

 نمملورشل اهريملاد هبهرل او ةنعرل نع تأ يبلاد تيئردأل ال عدرل او
 |١ امليتلادراجلا مدد باربا# حسد مفرملا صفو نفل تو عتل'د
 1| | فرو قولخام مدنع د أيبلاد هرتشلا» هيكؤملا» نيضشعلا»
 | |ددجتساب اق لا ةثوشلا ثان ادإ شعل 'رلعو هل نيشس لاق
 | || | ىصخداو كردتسم ل تارملا ناذ أف امنضا لب اسك نه لمس
 || | اما ىنلك لع مزملا س باتكلمتشارم لجا اناو هاجم
 1| | تازهلا زو )١و صا لف ةل سمرا و بم اداه سلف مولسلا عاما
 . |لمترضرمد تزمسا توكدمو تاقوللا ٍس اجغ هيفو ًاهلعل دي ام
 1 لسه اشم امساوقولخلاو سو: قكرلللا ثحعو راع وفم

 ا
 0 “أ
1 



 مجال رسما عم مدا ةدصتك ةئلاسلا الر خلا هوبغو دكت والاف
 فارعادر هز الا مترد ثير أجلا نبع هأمس_عزلا لولا فو :ندد درعا

 سو موقد >5 انلاو دوُمد هنن أشلاو ىلوالل داعزدضقد مهرها

 باويماو ميتريوفو طول وذو ثيزحالاو نيلوا» بيعشس مه وشد |
 معضرو دوزع مترظانمو ههو رم داحذ مقرب ١ مصقد نرهرلا ا

 دصخو حين هلا تصخو تيبلامث انسو تكي همز مه ]يحمس ١هنب)

 هلتشد ملا مل أتملاد مثد0)د حوسوم هصدو ابطساامو ثسوب |
 لل همولكو يريم تزد مرجو ندد ىي ره ١ هريسمهو ىلعرتلا ش

 رضي و رع قاعد ءاجورخحو وقر ىلا هيجي د نوطلا شاب |
 نعلارصق د ءاوعضلا معنخاو < جوخ لمي ذل اموتلا دليلا

 :صقد ثير أبل ل امش ذ متصقو ىضخلا مم رتصقو عرمبلا ميدو

 تولاط ةصّدو نيصلا ل'ضرالاعمرس ذ !ىراست سانا موتملا|
 ابوس تاكام عه مريخو د امل سرتصفو هتنشكد تولاح عم ةوادو |

 ماما هبوعاطلا نم ارازد اوحرح ينل امومل ١ تصقد هتشتخو |
 الل ابرتعدمللا ءريسمو ميِنرَّعلا ثذ حصخد مه أحلا حسا 1

 دصخورسأيلاو لفك ارو ذو بوي ائصّمو دسلا مث أشنو اهملطمد | ١
 ىحي هاو أيمركز صحو هحضرورلاسردو وسع أي دؤلوو 6

 | رضن تلك تصقو مهثرل) ب ايضا يضف و ضنك بارعص) صقو
 دصقو دلملا باعص ١ رصقو نحلااهدحاعلرب نزلا نريلحرلا مصقو | ١
 هنالبهلا نءأش ههفو ليزلا باص» ّتصود_رسدلا :مؤمأ |
 ””ابرننمو جحد مشع وسد راش هرج يشرب وعد ملسو هيلع | ١
 ىحاد لالش الا قروس ذ.رمدب ةوزغو ممل ١غخرضحلا نس يدرس ١

 يجي ممل و بازحال ف هقرننملاو اهي رطصل امدبو نارغلا
 و ادرلا زيد 8م كونتو نيزخو شمل طريطملاو عدلا
 مجاوزارهاطتد هتبرس موك و شح تنب بط زرح اكو عدثاملا
 ه أيدول ارد ريل فاقشماو ارسا) ريصقو علذالا رصد ميلع

 اهو حورلاضّشو عميملا ميكو ,ةيمرلا كاسل زلخأبج هيض | .
 للا اتلاو هكر بايلا مدد ملا لا | ووبعصو ىرإمن بل عند

 ىركلل 0 ١و 0 ا ظ
 راو مب ىلا جوحامود جوجايو لاحر»» جيرحو_وسع دوز _رهد
 رت قبلا باب ول و انعم نيرا عولطو نرنلاو املا مقرو

 ااا 11م ةٌالاسلا 9ُا1ا 971ا ل



 اقربملا ةائند عنفلا هن ث دااشلا ثان ١ ترحب لاوحاو

 بداح إش و نوما لاوهاو ىششل اورشنحلا5 م انتملا ةنخنو
 ةأغمونل باسملادطلصلاو ضوملاو نازيملاه شرملا لظو '

 - العا او ثبايالإب كحد «اتساو انضيفنالا ةداررسو ملح نسى ١

 ١" ل 6 اننيوتم دندلو درجل امم اتمملاو ةعافشلادسلغلا نلخو

 ع اجرا: اوالد ىلحلا:دأممل او نأ 2 لور أمام ئأنه

 "اعلا عازناد دوال نم ابرهامو أهمجاوب اىر انملاد اكه ين ٌقرو
 9 قادت سا جمد ميلاد موقزلاد تازعلا ن اولاد

 بسلا ءأيسا انهو مس ١ لا اّملطم هك امسي ضو ثيرججال درو اك
 دارثسو ةضعرلا ١ مضملا اد أيالا بعش هيدو لج ءيلغوما

 ردرمسكاو ني 00 صلع رسم 3 مي ا
 يلع سإ ]جوملا نع درو ثسرح]ك ىن مصت هيئشدرسراضصل ١
 :دادؤالكو تارا لا محرشس جاتام علل ذرثعىلا مسو

 ب كنو ليعمس ١ وطال اكرم اىحلاو ا ادارلا هنن اينو انك
 لبعو اًهرعل !نرب نكن ىلاو يكلم اريك دىكزارلاركم ىاد العلا

 ا هنمت امج اتكتورطا فاد داره ب وطء باو سيريعلاْب يمل ١

 ٍ ١ ةرضاىد نم «نرمضن اهذ اب تك اجرب نبا دزداو نطابلا لهدم

 1 هزل طأشتسا ةليلكم هتمس اءاتكك مف 'دقد تدلل

 : اقشاواميلصاوا هيف "ةإًحسم ند هنمطبنسشسا اراك هه تر

 رجم ىرجي ةدئاعلا حج ة 0 ااا امس
 | ليم 0 ا مال
 1 ماه مهطنل اكو ميا امسح م كحال تدأيا عرتعد لانا لاق

 7 [لاشإوو صصتلات 710 حرصملا هداج ماد لبق اوس و

 | تيب تيردازع يد فاق 1 ل اهرعد

 || انازلاعا لحم ماوكإل ةلدا ذ مامالا ب انك ذ مزلسلا بغني
 | | تس م هليج قرلخل» هدمجبادا لع تشم م اىحا ىعىلخال
 ا ُّط المسام قرطد ةخمؤي اه ابو ماىكحاللب هيف حرصاه ث ايام

 ] 1 هلقامر انك دكت ةعحطا بتم اكو ١ مماىلا مدلج اما

 ْ *وهورش او ننكر اذ ملف ان يللا موص ءعصو نامل دلا+ لها
 | لميلا ل511 طأ تس اك مب اعاو مي الا نيبتسي ىح هقول

 دل اصدر لوف عم لوس نيالا هإ اضدو ءاجترإ وه ارهربلسا نس



 ةرانقرهظوهد ةنيصلااب ةرأن" ماه! ىلعل دتسجو ل5 ثيماعذ
 ةرانو مأيصلا يكلح_ترك يبل يكيلعتبرح مكزح: شم رأبخالبأ ١
 عزم اقو ضو) منذو ارشد رج: لجالاو»لجاعلا أسيل تيرا |
 ناس ضتد ابيهرتو هدابعل ابيع ةريثكاعاؤلا كاذ عدأشلا ١
 هرحاوالحأو) هزعاخ حرمو١ هحبرمو) عرشلا هرظعل هلكت مما

 واه أع سالاب مفصو ول هزعاف نعكرد ١ :وصروا هلعاق بحاوا ٌ

 ليخعورتولاو نط ارد |سقال اكدزعاندو #,  مق ن١ بيطلاو ا هاربلا
 ى ١ ةريسل هركزنل امس هيضئو ! هماولإل_رشنل ابو ثب نهاجلا
 اضرلوا هايإ رس ارمطوا هل هركشملاوا لجاو) لجاع باولاوا «تبحل
 ىا هلعاف ةصنلد ا هلوشلو 1 ائيسربزكت و هل ذ ةرئنملو١ هلعاف
 ذو أةورحم وكن لهفلا صو و١ نيطلأب العاق ثصووا تر أشم

 ناو ميسالول أببس بضدو ل حرماأب عيشوو) هلعاق رع ثزملاو تزملا
 ةايحلاك حرم معصل نا /؟ش مو مذصو وا هل وصحب لوسرلا اعود | ئ

 هلا ) بوحول نيد :كزتشملا متيعورشمم لع ]با دىنو نشل ادرونلاد
١0 

ه و١ كرت مداشلا بلط ]من لكو
 5 هوا يلعرتعو ١ هلعاخ مذو) ه

 . أذ نعوا جرضرلاو) هلع اذ مردقوا هتبجر غن و١ هةنحاوا هلعأف |

 كارفرجلا هرم امام هلسحو) نبط ادم أبوا مأبهلاب هلعاق هشمو١
 تضخناوا هنه أرضا ذ احس وإ ههاركو ) ؟ىسن مكصوو ا ١ ترلإ هرم ْ

 وا مولوا مندا لجاوا لجاع بازملو ١ حران قمل أب بس هؤسجو) 1
 [ةسضرنوكو!سخلو) سجرو) ككخب صوور ميصعم وا داواض |

 لولحوا رهن لاوزوا بضتعو) صل وا سجيرو) جال انيسسوز امم اواا| |
 ارماو اسست تابراولا_مزخوا ةوسنوا دورا “سدحوا ةرعن أ
 مث ايشاأس هلددا مإسحو ا مثير وار !زكسالو) ءتسبر ان و) هدا 1

١ 
 كل دوا وشل تا يلجلادو) ,يلعربصل اد هس قصوواهلعاذ ْ

 للملا هيضشوان [ّمتحاوا شرخ هلغاف فصووا همم ؟قرلا

 موصج مىصووا هلعانل اناطيتماطووا هنس زتوا هاطبشلا

0 
 اينب» ارمتور اضرفود ارجل ود أن او سعوا اينو ) الظ رتوكك مذ

١ 

 ةواره انءاعاذ اهرهاجوا هلعإف .رهوس ل اوكشس وا هإعاؤ سدود هنهأ ١
 الاج اع هلغ اذ مين ايسم ىصخو) هىلع نيزحلاو ىسالل رعاومج وا |

 قلع مناد هلعاخ ئصوو) امهامو لجل نامرح ميلح مير ى) خاحاوا
 هيما تجور ءلورو هما انح برحدوهاف للغاوا ةقادعهشاالايوأ هل |



 ١ |ىثرع ىو انرح اور تبول اوا انه جس اك هيطلو١ عراخ مث ١"

 ه ىلعاف :رعولا ود هلع اذرجمب و١ هداضم ]حجنرم اوا هنعلا ئسلا
 |هلعا صرواح كمهطس اعدوا رطحن نم مهطعب لرعتوا رخال 7١

 لجتزا مب اعحاو لوسبرلا_-رجرسلو يرو هس نجرسل ماد ةلدلاضل ان | ١١
 تيب |ضخبلاو ةوارعلا عاشت اببسلسجوا عوللل أببسم مب انتحا |

 تروا هلعاتلاعرلا رع« باراىزموا هم تن لهل رقد | نريطملا
 اواهها وات اكوا. مإمه رج ؤتة لضنل دا) درطوا اداحا هرلع !

 ل صيالو هركزبإلو هيلارظنبالو ةسمتملا وب هما ءلكال هزعافا .
 بس لمجو) ادأطيشما ضيفا جلت الوا هديك فرد .الو هلم
 لج :رع هلا قسو هندا ثتأد؛ هرعرؤرصو١ ميحاصءناق ةغارمال

 ل داجربإخا عوف لع هتملةادو لغمل نم نمل [ىل ليل دوج لصنلا |
 عانجلا نو لواجج» ظني ارم ةحابال د اننتتو ةهاركلا عرجب لع |1١

 انتم نحو منعونعلاو هسهاد داو ”مرحاوملا5 معالاد جرخلاو | 1

 |كعراشو سد معن !نرع تيوس! نمو مه أثبلا ثم ند أيغالا اع |0

 |عراش#» ال لمحو! ىلخرادو [طلل امد خلا محم |1
 ورتص إم د حبش عر أبحاب ترنكا اداق هيلع ل ماد سن أثره م |

 مستر مريع_لاكو ةييرلانع شما مدلكوتبلا ايا بخس اوداموجد
 كاس ناد قولذيربع نامل الع دع اج لرتسارقو توكسلا رم
 ا معبرا ؤادارعلانكذ د قولخي » لاكو أمضومر يلع اخذ نأشالا

 نجل الات فرياغأ مجرب معاملو قوام منا لقي لو اعنهوم نيمو |١

 لا ارق توتسلاو سد اسلا عينملا ناضل وح ثارتلا لع | |
 اتباصارأ كامو درداملا ىفللوبا ماها قينسصنلاأد هدرا تارا ْ

 هرادب ماع لثم لكنه ام |رملا) نه رس |نلل اسرع لو تلات | |1
 جرحا تلاع » اهل هيامو_رس انها رمى ظد لاشمام عداتو ناقد | |

 [كارطسو ملع سن لفصمس» لول ل5 ةريبه را نعوممملا» |١ ,

 ١)لمران كأشماو مبا ششمو محمد مارحو ل للاح محو) ةسططع لزن 7

 هباشتملاب اونهاو لكلا اوغتب ١و مارحلا وبْسحاو ل الحلب ىلع اذ
 هلأشعا ٍلع نازملا 0 نيداملا_لاق لاثملاب ا وربتعاو

 للا تواثملا مل أنغاد لاما مل أضتشال منع ةإنف غرم انملاو | ١١ .
 قلاورعرو ربع لاقد ماهئذإق أننا ماجلال» سرملاكل شم لإ | 7
 [بعضامة يرحم ل اف انارولا ةولع ام متفرع رجل الخ بجي ام |(



 لاكو هتبصحم بانت ليبملا ةعاطرملاو ىلا لاشمانس| ١
 اف الظعوو !نيكزت ادارعلا ثلا ثمار ه١ برع أخا يدلل نعم

 مذوا حيم لهو: له طابج هود بش طتوانت ىلع اهنملّتشساأ ٠
 داطتسي نإ ملا ه0 | ث ماه برص مرتع ناو ماهكج» طلعلي ماخ مودا[ ٠

 ”سملاورأسعامو شصبرلاو كمشلو طظعولاوىبك نتملا ةريثكر وها رت
 وضد مام اد اذ سرسحلا قىصب عربو صدد لمعلا دارحلابيرعت | ٠
 ىلخحلاب ئذملا هيبلش لشملا ه_رضزعلا داك لسد ساوملابأب مه ْ نا ةناحتسم هل هداهذ ام تش اهحالاص | » ةدوصب ئامملا| ٠

 توات نايسملع رمش نارملا فا ثحا قاتو دهاشماب بياطلاو
 ى ارسال ندهن لعو باّحااو باوملا لهو مايل او حربجلازعو ىجالا

 شاذلاثمام يئانرصو_لاَس لات هلاطبادام اق بتم رلعو هرم
 اناهربلا ذر طكربزل ١ك و لكم وملا نهد تمت ال كاز نب أشيلع

 لاقي ةجرشما نجصي اصنحربوهو أيبلا ملت نكح ضو |
 مثوتملا «أثددو نياسملا قرت ءيلاراصدامنا لل شّملا ىرشخ ال١

 لاقو كزارب لثممتملا ناك ًامظغزل لشمتملا داكن اذ ىه ادا رم
 أظنلاد لاشملا |طملارأ ضخغس ١و لاشمالا برعلا برضا _قابمصالا
 فترائمم مي دقاق ل١ تاضخز ارب غتحلاب سيل طكأش

 مس ا|صرعم نإ مهئملاه وتعمل ةروص ليلا كبرت قياتمحلا
 برشا يمال تركت لاشماإل برط ذو نو أشم مناك بي اغلاو
 شورءام بولكلا غض مناف ىلالا عاجلا ةروصل ماد هنموضحلا

 هتيرباس ذو مب اتكذ (كن هس كا كالذلو هنن ةيئللا ثصو |
 ىف تشنتذو لاشمالل عروس مش مروس] رخال, وس نمو لاشمالا |[

 لاشل لصف الو يزبالا مولكو ملسو ريطمما ىلسموتملا مدلك أ
 ةلثما نق هيو )ثيل ركذال نسماكو مب حيصمرهاظ ناش تارتلا |
 بضع تايإم اران قوس وزنلا لشك ملثم ان هوت كوالا |

 ىانبا جرحا نطملاءولاذمو نالادالاشم تيل نيف ايلا أسهت
 لثم اهلا سابجزرب١ نع :ططرحا نير لع ب رط رم مرثعو متاح
 مور اورو اجرلج#ملا مئانإه مولاسالاب دونك !ضاك تيتخ ان يلا ميرنض |

 ل قثملا بحا ص رلس امتى ملا هددا مهلس انين امايذ « ولا م/ومسامتنو
 رلثم برا رطل اوهبيصكوا بازع خلوني تارظذ ضئرو هؤضأ
 كولز اب سوعو ربو لعرو ؟ واتس الوبي تالظ رو تازتلا ل
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 تيه انملا تزبوع_لعلري ادارعلا مكس داكب ماوتب مهرأصيا ظن
 انسخ مولاسامل نم تقوض انما باص١ ارك منو هنداوثسح ميل ءأضا املك
 ثنو ويك مككارلا ومحبي !وم | تركك مالاساول باص) ناث ١ أمطا
 .(// ١ "اع ارسل نعل زن» اخ ءلْوف أاسزمو منالا ترج لع هدا هبي ص ساانلا
 ,| |[ اة نيرط م محاجف!ن بد جراد عام اهرب ب دون تلأض
 اف لع بولتلا هم كلقحح هس م نملشما زهيلاك سابع نبع
 ؤ 5 'متسي | ماماو كاشاوهد انج بهز سب نا١امأف انو نفط

 مصئاخ خي نأنملا ذ ىلحلا لحب اي نشيل اوهد لصرال ؤ ثكمذ
 أو كاشللا كريد نيقيلا هه'لبشي كال نك نأنلا خهشمخل كرتيو

 - رع جحا وذ اكو :رهئملا هدد م شج)ثه نهض ل قاطع ءرع
 لحم! ملوسرحلو لثمن هنن انءعى ضل اشما ةثرلث نهاات مدان

 لطول ينج نك ةدكع_وجربالو مب تتش ال < انجراصم دب زل !١ نه
 انو رركرب تدرو تعرباذ ضر غر « املا انه كلكم اكو هله رع
 شم ذو نأثلا لخ د١ نيح هعنلاو ابها: كل نكو أمت ان
 نح ةضعلاو به نإ ١نه ثضو رى طكو هلهدل قجلا_فست كان نك
 ئاواك لأم زمر هلهل رعلطايإ )ذك نك دانا ةلخد١
 0 اةسابهنب» ام له قنرط ص حاج 1نبد جرخحاو ميال بطلا

 ' |هلملا ثنا بيطدلمعد ببطوه لوسي بلا هما مرص شما له
 | ةزعسل ربل اكرف اهلل الاثم برط ثيخوزنلاو بيطاهرش بيطلا
 مكدحادوبإ ا ءإزو اسمو ثيم ءإغد ثيلحلاوهرز اكن اد ةحلامل
 حرب لاك لاق سايعنب» نع رانهلا جرحلو مياه ةلجسل ابوكت نا

 له نعزي مذ سو يلع س١ ىلصرم»» لوسر بارعم هلامموي بالا
 | هند الا بانع١ و ليخن ى مدح مل ابوك انا كدح١ جون) تزن ممبالا

 '|ىتخالتلق ساسي دانت ىشأ هم وشن خ سابع نب ناشف ىلعا
 . |[لحلاسابعنبالاك لمع ارمعل اد لمعل تبرطس ابها ل اك كانت
 | ىف>حووماملاب لف ناطرشلارل هما شعب مل ههارع اطب لمحت ىلع

 ميا دساا,» تممم_وورواملا لاتذ هتماككل |عإو هل اغا قرع
 . | لضفإب نيل تال سوت ل ) تعمم لوني مميغيرب »نب بر اضم نبا
 ..|كلماتكذ نّييلم» ادارّملا سجقلاد بوعلا لاش جتك علل تمن

 | المضاند تهد ماوه جرو منا أب طسو ) ىوهالام

 ١ مو وزر ىل اوما اذا نب نلاد هلوقد لذ نسب ناوغركم

 ا

 .1ىركعل



 لا لوانم تري لمتمدلو لوقو اهاوق تلا تيب اداكو ادت
 يدار لوا صير عالو ب بتاغش' طسبد'لكابطستالو كنع
 000 اليس كلل د نيش متناو أهم
 منو دنس طي اال نيينجوه غ مند لاك ه)داع اش لمح
 باكو رقبه ]آد تلك ملك كذا ارزوه ادولوقميسه ب١ اى هسا

 تيثس» يه أ غ» تال اومن امو د لاو ميلا تنسحلا انجن ههنا |

 مدنا بمس ذ.ىج أم صو هلق د هلاق تاكربلا تاكرملا ور هدا

 تارت نير 559 .-_ 218 ةمسو !نينسكأ نع ارم ضرال ثدي

 ىلتن نيح مل ىف هيف دخل 21# مزح. وسر هب نساك
 سل سس لل ره بازعلا ةداقرب ن يح ادولسسن فوسو لا سمن

 ”١ ةأكام يلع يتم لهرلاق بترجع ]م عملا غيط ل هيد يؤجل ا ١
 ءيلعطلس املاظ ناعا م هيد دكلم» بتترله ليقدم يخجل عأ ١

 سيعسلا باهعرلا مي دنع و 1 هالون نم ما ريلع_يكلاق

 اويلي الو لاق هيللام ررحلادلت ال هت هيف دلنو تلد | ١
 ركيولاق نا ذ١ناطرحلل هف دضلمو د اييخ العا !رانيك )رج افلا

 لات مررت ملاعااو قوزرنلهاجلا هذ دخله بتلات ممل نوعأهس
 ضرع بتم ادع نجرلا مل ددمإلف تل لاضاق اداكترم
 داي ١ يع كلش ايدل مارد ا

 ةهديلتا ان) بوتس لرمودو اهرس 0 ل
 نارا ظانيا_ وابن تبادل مص ظ

 رواد لثل لاسر ,انىيسللا رجببلا عؤماوهانهد لشمملا ىرجم مير أح
 ىلااولأ نت ند شم كما دود عاب سيدا مماصيس سلق كل نم |

 مقل خوله الثمان برو الل صحح نالا تيري اماوتننب_قح
 وسال انا وتس هدى نااسإلا وضد كارب تهرش أ كلدأ
 نوستلو نمنح اسره اجوهشنيام نيبو ميسب لبحو بسرعتا

 زءايلم وجركت اناونعو داش اجزم كرك هزه اجو ياركملا ٠
 كلام غالبا لوبرلا لعأم ةنرهد تمسك اعرشف لك يقر ْ

 ةلبلك ةكف 0 انأصت» لادا سحالا هةزجيوه ل يبس ىنيرَشيلا
 ممهولكو اعيج د تيصعرتو أل! ةريث ةْن هه تبلغ

 هلوعرو

 لإ يباح ملطب
 /3) ”- ثارملا اه ظاملا

 لاشإلا ورم



 7١١ | مكس لعرل و . مبورد ميرا اع بزحلك ني ثم كّذشي الو يش

 اههسوا» أسطن مه تلاكي ال ىوكشملا ىدابج_ سس بلقو . ممم دل ارمخل
 , ١ | تلاطلا فعطصرجلاوربلا د. داسملا سظ برطلاو كيزلن ىودشمو

 , ١ |كوااي ايربتعات هابل: تاواماع لملف! له كل بولطملاو
 , | |[تاتلرم انقاذ توتسلاو عئاسلا جوملا حا ظانلا ةناصبال 0

 | مل! نضملاو نابل ءارلجم ةفينصتلاب مهلا نبا هدلوا

 . [تباغانملا ناد ريس اول شم اولسج وح هر يكوقو سنلبا_ِطم
 | ىذا الركود احامل ميال هد انوه ن أحلا هط نااكاناو امش ةيودذ امك
 لج“ ناكانا أ ىلا هنم مشل ؤعم ام ]رق و [متىس

 لجل ناكاداو مربع سراطلام جري اق ىاسصد نع نمل ا _درغئملا
 داع مو بيرعلا رتشلب لزن ةحازتلا نان بسيجاو ها شمدل# ضاكما
 ١ | انأد كيطشل امس انملاؤبا بس احاو لرها نك وت نأ تدارر ١ ذا مشل ١
 1 "بعمل بج ال يملا ن١ ئيذو اهييئاتو ةرجلا لاك مشلا 3 هللا

 | [يعال ةلاقو لسنا لول واد تركك دال د وهالارل 1ك راما هه١ كسر لأتف
 ١ اركزرامدا ند اخ لوو عمم مل لا بارعال ارض نعو_تو ض١ فدو
 | |(ىئلا١ذ نالاقد عاص ىلا ار طرا *امسلا ترف بودعؤز امو
 | مطتحم مع اا ملا يولنالو تيدعل ىلا هاجلل قي لجل بضنغا
 ل 0 املا مالا مضاوم ميس ذ نازتلا 3 .هسنتنب اكد هسا مش !لقو

 | ايناد منشن كابرود ..نكعبتل فرو ىلج لك اهبو_ى1لك هل شت ١
 نان !ة فر أملا برب يش١رلاد نوسؤر) هطرو هلاذ ميلان كبر ىف
 . تاذاصلاد نوسزلاونينلاو ملوتك مت اقولؤع. مش ملك >اياد
 القد واحلا مقا تيكر يق ناذ شنحلاب ىقاولك يضلاد ليئاد

 ىلع رنا هتحا ,ةوجإب منع برجا | تلك ههاريطب مشا بعزل هدد
 '  قانلا قاما انك نسبالا بزو نيتلا برو ث) ف اضم وح

 . | ةفريام لع تازملا لنغذ أه منك و أيلسالا يه طمت تن اكبرعلا ثا

 مف زموهد هلبجو) مشملا ءسرظحب اج بوكت اند ماشنالا»ا تلاشللا
 مالت اعونصم عراخو هش ةران مهاف قزم < مكى اك ساد

 ...(ىتل عازل ادارسا ذ_ عيصال ف نبا اصو ىراب_رلغ ل نت
 نك ذ منلاتسد لوم ارك ذ زل غخاصلاب يسحلا جلاس تاعوسصملا»

 متد احيبانبا جرت لع اذربتب لوس هوجو لبكسذ ا لعانلا
 أ كرا لو د لسو ,ىلعمم: كمصمتملاب لا أل هدا انا ل اك سلا رع

 نوبل



 رخو ميرل مش اكدو مها ىنع ملح سأنملا فرحبل 1

 ليج م لغم «اربالو لمدزلو هم'قلخاملات سارع تس | ١
 0 نطرح ةايج .5) هردد تيمس اهو راسو ,يلعمساىلص

 تاو نلاو نيل ادن سنعمل و كتيعالا ىلبلا! لهو تيدي ْ
 طعنا د”قباسلا تاددلاك متن أمس رثزلاثم اخ ه١ عرتخ لاكو ْ

 عمم أهاوس امو نشنود اها امو_رطراطو اهاتساعم ء[امساووع
 ٌْ لاو هاظاما مشلاد لوطرس باتكيرىطلاو وهاذا ضل ايون |

 مكانضزخارقو هلوتك هوبي بابعراذ مست تسب قاارابخلاه نه | ظ

 هولا الاح ابوك ناو أميست هوكي ثاريوحب هونعد ن9 دك هيوتلجي ايل | ظ

 ل منا ديجساباضاقاو 2ديببل باتتكلا اوقوا ثيل

 0007 رمش او مل مك ل أب قا ةأبلا تركذ ذا ىازولابا بوكت لسنا ظ

 نت كلا يع مظعرطل كلرشملا نا ساب مسق لمجرهأطخل| ١١

 زاّسلل "أي ابوا تأطصن ةؤوصوملا ةبسرامملا ؛ هسنج مشت ألاو نوما ||

 وك هيرست قيم داود مشاه انا عم تراعي اى اكامع ظ
 كوسا منع متتحاذ متعل! بحب دام لهو ىشبفل باي ن»

 تيتو خممنر

 دا وريم :لساتداوب جراد نوع مةركس فلا مل
 ميما جلا !ةينتم وا يضل نيكد نع جوني

 1-0 يىاشلونع ديمو ميش نام وهوريطمأ أهاو ه معبأسلا

 جا ااقو هرداو هرم رت د اهدردوالا يتم نداجؤع نا ميل دم

 ًأهنك وكم ام ايخرح» ثانرط ثلا ىرجم ممر اجلا ظ انلالا وسدأنلا ىلع

 طراوذاو نخدوطلا عدف أنسفرو مق انيس انوخاذاو نسم ةنكاد هت

 أكس خد ذاد,كوتك مشل! باج قاشيادذ اشاد باول
 فو نرجلا هارتلا ماسالا ملا عننع_لاقو نجعل ماا

 ا نمو لعنلا فزح عه ئابلا ”رعالو هسا توئلحي م أكل 7

 قعر وماي مس منا جس ميز لع) ميلا نبا_لأكو هتلعرمف تاغ ا

 يابا مانع سة« لوب تااقرتج ريم مهايضاور ان ا

 نيوجا ميل أني كيو رتك سادرمم ب سخ لج عاما ملا

 ةنينحلاو ةث اطلاروه كاك الدو هم سحب أم ابوك ناسولا# موش
 لما رشلل ب هاظنا وش ارسال امان اهو لعمق 1

 اسيلعمشدالو أن( ؟ مصل عرار رافو ؛ايسل اذ نا ًاييلاو ليللاد
 2001000 ابوك ادا ىوعت رأيا نعى برها ميلع 3١ أهو

 وح مركا

 م

20 

7 7 
 راو ارسل بروج

 ' ١ :لجاعامو نحنا
 وم لونك هيبلط

 ا

 ا

 ١

 ظ
 ظ



 ظ [ةرانو وحبوسرلا بارع ةراتو قح نامل ١ طعم راند ديحتلا :

 ارش ندعو تانفاوهو ةماق ١ فاوحيرك ند منا عسوهد 2
 لفرد اصح صتخا مرلكلا ذلك داك يشْاو ا

 ةرهاظلا امسالا دى اولا «ابلا امج_وش من امل اد تاكد د ف ناحي
 1 مث هن اسهل مكمانصا ركز ساو ماكس سما ا و

 مسي نات [مّمفرعم قلل لع بجي تلا د أحال لوصا ىلع مس

 27 |اضادهلوتكلءالاخ دأش »لاح لع ةراتد ع ءازجل ع
 معن 1 ا ع ا

 | ند اتر هما وتك تم اشااد منك نازل رم) مهطضع نبوي تول يمتعل منا
 ها ىوعابو مح اصل ضإام_عوهاذا يضفاد يلسرلا ل علنا ميدل

 ”ررلا ناو_قداصل نورجوف اا د_وقىلا ت ايراناو ملمكمن ارلا'د
 | 3 دملوتكرس كلو مكاولامو دعوت اغا لرقم تدلسرملاو مقاول

 | | ترراقمل تايداس او تاب» تشد كيعس داو ملوق عل شي اذا
 / | كنتلاد اهزعاىلارسخ خول نأ الاانارصعلاد دونك ميرل تالا
 ٍ المش تايل ما د ئسحا ةنداش» انسملخرْول هلؤ
 | شكاد ميومت ئنحادلاك سك ةادأش ال اهقلخمل هلق ىلا هامل
 01 يل كل دلال د ب مستقلا طش ف. ناكأ ذا برجلا فزحيأم

 ظ | صلوتكلجواو علنا هيلع * ١ ىذح يزكي هركنب لصحي دوصتملا

 | ىدرتاب مصوو ثازتلا مظهت نس ميشلا ناقركيلا وذ اهارملاد
 كري امورّملاو ئرشلاف هيلا ابوجأتحبام ذأضا ربك نشل حماه ارك

 | موز كلا لوم اى رتغمزيط هددارنع "ره حرش ركوضو ميلع ممل ىلع
 | لك نطي اراهد_وملااد رسل ادا باوملاري مت ن١ تدرك لاق !زمملد
 5 ةهتيلا عويض ليد لمحلا تارتلا»_-قرلزتك عد مباشسام_ش
 | نيد نامؤا اهنا تماشيا "لوقو دامملا تأبث ١ نمضطش مناف

 "| قدو ده ةطخم آي هرجع يهل جمارش اعشسد كسانملا نم ةريطعم الاه ١

 ْ ةالصلا (مهلع ميججرباو نه مب <« احام ميظت نيذذد ه«تمطحل عوضخحو

 | هاتوعام كل تتلو داس
 0 | م مقظرصمل_نماتم نوذو ل همزركاو ملوسر ىلع همأ جال اخ
 ماد داعملاو قولا عسب ةرحم ذل مث زج لعد م5 /مكوس ءىج ريع

 . | ىزاا ىصاارزيوهد ملا !نهرشب اطملم انو مث أيا نم نيرمظع نيتي أد
 ش تحل هأفاو ىذلا_ولارزبوهو ملعب ف ليها مالظ دع خاوب



 ءليبظرجب دأنملا ؟ىضخ مس أ ميرره عدد هؤايع٠لائحءهذعأ |
 وشاب[ عناد هس احلا ةلظ مج هرزدو ىدول) ؛ئضطع ل رللا ظ

 . فوط! ةريدلا مت فينضتملاب هد نت نيارملا درج ضومسسلاو نماشللا| ١٠
 لل دالاو نيهزربلا عاؤن) عي لع مخمل هدارملا لشرق املا لاق
 تيباافول املا تارزك نس ىنس ديرتعو ميسمتر دزادو نآهرن سامو

 ةداعلع ورسول ثهركف نب وطن دق هه ب اتكوالا هيممسلاو ةيلقملا|
 ملاقام بيسب مرح رم :ييلكتملا فرلع_وئاق د نود برملا 7

 لجاملا اناهأشلاو مو نيبيل همىن ناس لوسي سالما

 ناك مرلعلا نيزيلحلاب ةىجلا ةماقاننجاحلاوه مجالا وق درلا
 يضخ او طي ل نوركا» هصؤج عال حضدالب مخيا» عاطتس نع

 2383 مت ابطانع اد جراف ازئلم ركب لد كولقال0هذرجإل ذل ٠١
 اجلا ممل د ممنشي مد أم اهم لج نم عم

 لئاكو باننملا مكن ام ال اول انمثد نم_رص الا مهبد 0

 "رغما 2 كس تهرجود الفلك ا هه نملا انا اظحاحلا مم جمالا ىلا نما

 : ةجك تأبثا ديرب ام ىلعماكتملا جاتحاملا مطيرشو مب انوحب دود
 قطط عؤ هن عو مولكت»بأنرا ”مىدرطورعع هيث لذ أمملا
 25)س مادا ه.ٌودأصلا تدامرتءلا ارم مىهيعملا عاتنما ا

 عشا ناو, لا حبا دوس لوا اس ادا اوركذ ملسلا نه له تمم
 ثاذهعنو ت رقهرثع ام عفتست ج)تن ىنج ىوتتلا يام

 ”انان هاك مما | سحلب أن لع تبث لا لد ريول_وملاوه هسا نب

 تلا رم مخل سحرا نعد عوطقم كاذو اهدار طمس ةعاسا

 تملا د .نضيزاو حوت نت !قملأب أنيلا لوتنم متررق ترش نمع ره دص ْ

 بخ ام ةعاسلا لوح نع اخترب »حلاوه هد اذ نيل, وكيس امغ
 فتازثاو ره أ شيبإ_دوملا ءايحا لع ديو ضوهرنملا نه غرد أذ لوصخو

 مد ولك عر داق مدا تدش شد مج نمسا اهلاشن قلل اوشا !

 خامل سم شرت لك ىلع زلاسحاو_ذرملا رو وم_قولا ءايحاءايشالا |
 ىيحسل باز رع من: عرين هي ل داي نخو نبط ايشما عت سه ما| |

 ف سمبل ع ل حرمت سيرتي ]كلعوهنما»» ناد عوقب الا
 تان ولأي قد اصاارتحلاهوطل مثول أبي برو) ملثد اتعاسلا انا ْ ٠

 صرالاد اشم عراار) برطو أيش عرج مسوس ركل ماؤه ىلا بارت نم ئ

 جما جدذ لكن تضع مجلس و "تن مذ :111 ابلغ لني ىلا قيماملا|

> 

 سس بسب 244446422ش22لل---بتلللا



 3 تيما هممرع» م قلذحلاب عاج أ مسام نأ ا يلخص

 | مشد لحل اب امد مثلقلخلاب اهايحات صر لجو اد ثحبااب هربحي
 ١١١ |لعرهاشملا مق اول تلا ب هلك ثالذ ذر عرتحك رص او صلب اهايح)

 1١" ”تد! نأ يالا بح قوص ًانايعربلللا بلف قح بيانلا مققملا
 ' | ويت ةرهزع تابع اهمال روتعلا طم ثعس امه ةعاس اب.توايالد
 [ىملاؤص شعم مارعسوهو اهي بيرال ةيئدرغو ةاز اعل تاومال
 .اساقاهس بدرس نسجل داملا لغ ةاعسل هس: علقو
 انييخا هدي نلخلو» ان أرب ام بو دوت مكاسب م تبرع ةداعال
 قرط نطزالو تاوبسلا قل خرلع ةداعاه سايق امهات لوالاىاخلا
 1 ةاسّْملاث مير دانه صرالد تلرمسلا تا نادرا ولا كدالا |

 "سا ابار تالا د نطملاب ابرتوم سس ضراب «ايجارلع ةداعام
 ْ | دا عرطعم كحل عيش د ضال ره ا سرأتلا جارح ىلع هداك

 الزلاف تمول اعجب انه ساو لاتف هتف لع ها ئلخنب ىلا
 7 | ةءاكنااورب ماهل متساف ةرهلور اه“ اشنإ_ى نا ١ابسحلق هسا
 7 | هحوتم عاجلا ذ دانت ثورملا هر امنيب مجلات ىلا لاخلا
 | ىلا 2ع تأيبلا :ءاغش نهد ارانرضحاه رمل سيكل مج عال
 | ملة ارسال امرلع_طارعامل لمددت ثيحم امنرب مجلد عريظإ ملا
 . |اهرشلو طيبا لب تروج نم هللا ثحبي ال م« اير لحس اب اومدخ اد
 أما هسنفن غاةوملا بولاّلا بجو» ول وحلا د نيطل تحل ١ فوات انا

 ان'هانا تبث مل ىحاو هسنن ىف حلاو ميلا ةإ|صوملا رطل ؤ تلت
 ١ ابهلعنزجولا» اتت ارح ذ_آثل لبجس ال اداكو تيل احالة دوجوم مقتيشح
 |١ تاو افرطق ذب |يوكرم فرات خم انعمخريد فدلاتدا» بجوي افوقو
 5 ابن ةروصرا ابلقن ةريحلا له عانت أب ا# ءل اند هعامترا عركم دل

 ٠ 1 دانملاو ثولانللا ممثري ة ايحلا ناهربخ_وزحا ةايح أنمل هنا ةيورنع عص ْ

 ..|ععهيو صصؤ امانعزنو لاق أسمي اريصملاب هساللعو ىلا لا جاره نهد
 4 كحل نر لعام دب مصداق ايدو ملا يدلل ماصرت ن لغد م

 لالركس )كيد رهو ليل ةرب» عر ) نك ةدوركتملا هركشي قانال)
 . |[ثاكول كوز امملاد اشملا مالا طلال لحاف ملاملا مداص بارع
 ١ فرعي اداكأ ان امئاص ماسلا اناكول مال احرابشل هيداالا ةيحلا مث

 . | ارح ىزامزتلي نيا ناكل و ماك نري قستي الو مالت لع أهرجب لذ
 كالا اذ هت اهارحلاما دارا مسج ءايحا ايهنحإ دار اول ما كلذد



 ع_ | انملوا قامت ضر المنا ىزخت ها سول ضد اطتدادا|
  ى دو أمّدارا لاف ال اماو فوات ضف ادا تب دضلا عامتجا | |
 اح امركم )ل هل الاد هزم لاى دو اهرحا ةدار) لفتت الوز ايههزجغملا |
 مستعمل اهنيسلا لريإل لعو اههلع ططصملا عازنإل هس طب صم 1

 تياش) ا؟ أضلا نم جادا دب عاش ,بلوت اشلا هلم سو |
 5س. خا بث اندو ةران ماضالا رك ذ اىجرحاملا امك ناذ نيالا

 لك ا ولخ هبي_اولدلل ن١ ل أشق ميسشمنل اد نيس! زج رطب مهله ذ اك 0

 ًأماىلخال متلعإم وا متركذام مص "جم د ندد اركذ كذا جدنا ٠

 القا امدلع اششلا مجرلا لامتش اول شم زنا ةروكذللا ةدج ترم اوكي نا | ١
 مدن ع نكمالاو هيا هرغكل] ذ خا نأن ىدارعمل اوهد ةزع ملمس
 هثع نذ ولت ةيخ ابشع ههولك ع امسو ١ لوسر لاسرادم_حودوهام]

 نعلا هوجو ها انتم هس ماشوألا المس مقنك ما هلق طرد
 أمارحوك لا عيلج ابوك انا هيلع مؤلم لوالاو أمله عرحلاو ىع جال ا

 هيلع مزلب ثلاكلاو امزح ثم انام ميمج ابوك نا هيله مزلي نناشنات | |
 ضو لاح رطمت ىرخج نم ؟ولض أم لطبف أحم نيؤنصلا ىيرخت
 الاب هسد عز خالو ميسا ١ قالاطا ىنقشت ام لع "هللا نال تلاح

 مل نزل تال نك لوسر ةطساوبو هوغدي ملو لطاب لوسر ةطساو ||
 :تليذ مجلطبا ذاو ملاسو ميلعرسا ىلسهيجملا لبق لوسر ميلا ت'أب 1

 ”ئلاياوملا امههمو لالنطو مهارلع ”آرتخا هولاق ام ناوهد_يدملات مش |
 لا5و ههولك ىوولام ىفحلا مدلك در ,تعسحو ميصالى'نبالاق| |

 تبباش ىع ميانكربملا مدلك م ةهص عسي نا ارهرحل نا منقوشو عربع "5

 ةنب رجلا )لا أسمحر نمل بوت انت مل قيك ىلد ا كلة رمل اهيتبشيف كحل ١
 املا مولكذ تعقد نع داذ ياما ةنعلا هسو لادا أسم زعم نجل | ٠١

 [«ةكرمل نوف أثمملا تيناو ثروشم ملال نمل ذاراو مضيف نعمتنانك |
 مبا ةزعلا مغص ىملع جرل) طز هلا تضاف ةليادملا اهي كريم ئملا جارخلا ١ ش

 أسهم نعال نجل هلل ذ مصل رقم اذ ابؤسائملاو هلوسرو هياوهد |
 متد طلح حا شلاو جزحلا نعال ههساو جزل لانا مه نكت لنا |
 دروا جرا لد هملستمرك نب عمي ام هدارد نولخي ل عربملا مالك ذل

0 

ْ 

 ظ اينما مرعد الق رهو هلهتياب ترفظرتو نارما» رم الاس ملا ٠

 ادد ينو رجس لت ضاعف وجب انش |

 دؤانملا بيك عانمال رحب اطورشمو ا | بش امز لاح ار رج تاوهد



 امل غانتفاما اود موحد لس م رطرش جوقو عانتما) عوفولا علشم
 نمات ات رلومك موجوس لم_لع كاذ ةزداخ مدرع لعل ريو ايل رج

 الماو كلخاع رل كبسه نل ١ هلإ_” رمد ناكامو دلو :رمرس١

 ,قلخاع مل !لكب هزيل اذا ول !ثهمسس» عيرسل ماض لع مطب
 ثا ىمرنرا لسولو هأإ | نم عم سيل عملا ضحب ىلع مهطجت وامل

 ىلث قلخاجب نيسالا “سهلا لك باهذ مهلسشنل ا كلل ذ نم هنل |[ىجا
 اال حر اددد 9 ا ُ

 أ اىحايلظتس زو يحز وشي الو س١١ مل املا ل مت عاف لع مطل

 |لاحلا مثه منلب امل لاح ابعاضت نيحلا ضرخف تالذ ف اخ مقاول اد
 [/ىخان عوقو اصل ا

 ماع تالح مهلخد و أمد كاسر لع أنترعو امأنتاو اسرع 8

 دعرلاب أذصو ثيحبل اخدومو أتبنالم ال اجعسد عل ذ خاناف متدعو نيل
 كتمان ناوهد لامست أل آمهنهو غاعو فلاختالىزرلا هه هم
 | ةالرلامجح معي ل ىصحلا ابوك هيد ا لخلا ناك عنا راع ل التسلل
 | ىف نجل _جر ل ل قال ابجلا لبلد ٌةرظانم ة.ءاح امك ل والا ته

 | ريلع بجو نجر غد مث تيهاد وح١ أنار ابجلا لامن تيمي و
 ' |هلتم اهالاوأ حلالا عم مهب منا ليلا ماش هلت ميلع بجيال نمو
 | | لل ىرتسالا ىلا مالاسلا ميلع ]تمن لصتت ا امج طلاغو نيد ملعوا

 قلاش تدار هسا تا لاف هثه ب _صلاخ بجو ار ابجلا هبال
 | قالا لا لرب نا هركم لد تدعو را بجلل مطتش اذ برزعلل رماه تخاف
 ْ اقيلعتيهو منان أسعد مي نكبر هذه نس وها نال قرشا رهاب
 أ تحدربب ولخربام اك ارك هعرقو م اكسال راش يه م عرم)

 |.«امرقمطج لس نارشعيل ىعنلا تار اره أسنحو طن مس ذل
 / ًاامشرسس» جمانآ اولاك اي هلررك ههانلاو هتبت داري كثرح

 أ تيم نداطلس انزين ام أف ابا هب ناك | مع أو لشد ناو ديرت
 | ماع شيول درثط ناماوف عيل مكتوم الان د١ ماسر متل
 .أ ؟اذثنا اول مجاكف ةيرشملا لع ثيروصتم ميوكب لسيما فارتعا هيه
 1 نياق مما شعيل مضل تراجم سموه لب !دا مسيل د مهنع كالاسرل)

 ىلا هس اى اها ةاتيال نكد هركتشس ول قجارشم أ ننوك ىم متيعد ام 000 | ٠
 مسد م تارا ز متو أمؤ نيوتسلاو حسأتملا جونلا هل اسيرابانيلع
 هع ور نولسرملاو أيزنالا «اهسنا نض ادارتلا باتتلالو زك 2
 اجتشعفصو لما راد منفرك رشم اوب١ مالا هيلع م ضريه | شم مف

 ري“



 ةيمغا اهلك أينبا» ءامس) قيل اجلا كاك صل مسا نلو ةهدالا نأ
 با قيوط نم جاجا بس ١ جحا لج ت بيحشنو اضصو مد) معيراإلا | ا

 لاقي_ضد» مد نم قلخين دل م دائم انوا سابع نبا مع وفصل | ١
 بفتملال تري برع مات اخ ترنوب مال هلصا اد أبوس مساوهرؤو 1

 ثباا لاق مب موديله م51 هيطارعحلاب بالا ىبلمشلا لاقو هشاشنأ

 هبي ندع غم ووؤملا لاتد نيتسو هنس لأ يسم شاع ةرئيجس وا ١
 هات مااا يلع حين هةسدولا شاع زيد داوم شكف. نيتشا |

 اكو كسلا هين ايرسلاب هانعمدوامرككا دان بوعد جنا قيلاوجلا | ||
 ناطملرع هرمساو سن لع رت اكن ةرلكد احبس احا لرش اذ ىكحلا |

 ملا خشن نر. حوده عرعلاةو_رسنر دا من١ لع جايعد شكو كاق |
 5 أنشملا ديلشتو مهملا عنب كلاس وتم نيو فاكاه عب مما ادوكسو

 مها هرج مزللاو هنعمل نيغملا عند هنكاسو او اه هج ةمومصمللا ٠
 مثد ةنكاسواو أه دج هفيالملا نوللا كد يملا خب خونخا نب) 1

 تلقلاثر ذى نع ف اربطلاىورو لاتيامث سر داوهو هجم | +٠
 أمزيبو حزم لاق نم مثبت لق مدا لاقت ؟ يطال لو هرم هه: لوسرأب | ١٠١
 حنو مدا ثيب ناكل ا5 ساه نب» نع كررت سلا 2 5 نوزقرشع| ٠٠

 منتو كيف هس نيمرالاحزب م ثجاه جم هنع هيض تيوؤ ةرشع | ٠
 نس نيتس ناثوطلا دهر شاعو مهونري اماح يجامل ةلس ثلا |

 ذا ةافو دج اداك حزد اوم نارسر جنب اركذو اشف و ساند نك تح أ |

 ايش الا لوطا ماى وونملا بنفلا غد اماه نيرشعو ميسور اجب |
 سرد ناك قاس نما لاك حزما ليق ذاسلاميلعرسر دا ارمع 1

 كمجرصر د» هينهنزب بهدي لاو مدا نبأ ثيم ند اناثبق نيد 1 ا

 نتن ىيم عل هو خد أ جرس مس وهو حوخرل لان ىزلا حزم | ٠

 جس رع هاو نس هلردتللا و و نوملا هضرد 6 ةسايرلا|

 جلا ضرع نلطبلا يفض دج وط| طربا سدرددا عاف داك ةرمسغ |
 قزحلا» ضطعا هينييغرحل تلداكو سرا ارش باكل اس ا رعش بلت |
 سشئال ل هانم هسا ارالك صرير عاج_ضاسب ةتك هررصاف |

 تحرم هس دأسلا ءامسلا لا همضر هلدارعا ذم( رتعاو مروج ا_عارام ٠ 0 ظ

 هلم أمل نباوهو مد رد هبت, ركذو ايلعاناكم هأنضرو كوس ٠
 طخ .رلودرمدو ًأبنب وسر ناكري» نايجترب» عي غو منسم نب لحد

 ١ | كولا ابب ليبا يم نب عرب نب حوض اوه د ةونداطعا مدان لوا |



 ””تكارسر داو حزد نيب ناكل اةسابعنببا اع كررت غد ملتلاب
 وحد سيل ند مساره ىيرل اولا 5 مالاسلا هيلع مج ربا
 ا فود ماهرب) لاقو ميه, اهررشا هرجورع تررل اريظ تيلكك و
 أرح :دايبرس مساوهو مهرب او ءأيلا فخ مهرباد وحر

 | 60 ءاكك رعت قايد هلهربلا نم نت شير و مغو كا
 1 ضد ةخوضف ؟5رو ذانشم حداتت هممساد ىزاتبارهو ءىياجيذ

 أ لو ةرججمب خوداش نب ةموهعم هلممو نوب دوحاتنب ةلمم ءاخ
 نزعه: حلاشنب ةرحومو )صم سصاعنب زرع آخ هزذلاو ةمومضم

 ه١ نوع بيسملا ]ربا قل ىط ىد ]رد تسملا خو مدي ولت هس
 نباتامو هردس رز أهو نب شع لح ميقيربا نتمخا لاك مثلع مبدا 5

 قسد رحنا نؤملاب لامقنو قيل ىلا ل5 (مقلاسملاميلع | يحمس اى اايعبسصو أس خو منام زل اعرتا ل ىف عراه يوزن كح و ملسس قاد
 تلبس امجد د مواسلا هيلع قت 20 اد ا

 بوقت مليم ةيئاربحلاب نع سم ايزل يد بانك ب
 | م كاسا هيلع فسوب هدد نفر واهتاتمو انام شاع مؤاشللا
 1 تيكن نب ىيرللا 1 منا اهطرم ع عرب م ا ثيرح اه دأب حربا معز

 أثل نمل ع وتاخد هرب نيا نب بوّمعن لرب فسود
 7 ايلارعد هأبا قلو هنس ةرثع قش ثباوهو بلل تبول) طسوب

 ١ [يسفل شب وطعا رنا موصل غلو ماس اهورتسو من اهراو ةتو هتس
 | انيبلالبق صضسوب مماجرتلو اكد لوتل لس سوهو مطب لاق
 | يكن ميل اداب تسوي لد بروعحي سود نب نسودوجرسيل ليو
 ظ تس ديرنو و ة'دامركا بيائغلا غلام ااه هبشيد و بوتجن نب
 ْ ومج مايل ولاول اق عدا ام نب بوممي نارلعرومملا ال١ بومجا ل١

 : ابترعلاو روي, شمل اوه بمنع مث رك ذ اهو 2 1 3 نا

 دوس ةروك نملا وجوه ندا ىلاككتلا كن فقد لوق ياللا هع ب

 ثدجزي سومإد لب اوسا ىضنب_وموهوه سينا سطل مضت
 افرسامنبارب نكدذو فمن نب ميا نبل بكد دع
 |ثحا_ع ديواملاد شاملا هاكحام ميانع لإذ الشو كيذ

 نيااهاو_مهلادإومبر هددا كج نملا ريض اغ عروس غن برك نملا فسوبي



١ 

 نادره ظ ْ
 هزمملاو و |يلا عه شرت تاذل تس طسوالا_ذد ميس دلاوال ىثضأ ٠

 طول ل[5 رس ايعنب) نع كرر ملا غو سزانب ثاراهتا طولوه أ قم! نبا لام ول سلا بلع طول هل قأشنتسا ل ىجم ند باوصلاو |
 مدابرسأنلا هرش١ ناك بكا مدلسلا هبل جوه مهرب نجا نبا |

 اشهر لاقو كلررت ملا ذ امجرخلا اراجول>ر ناك حومسج ني الاقد | ١
 ندا هب ؤ ججارلا ؟ريعل اكو ها مام ب نسكن ند صاع همس ْ

 ن'رباجترب ديستت قه بهد لاذ م ةاسلا هيلع اص جوبا[ ٠ ماسنب مرانب ضوع نب داع نب نب حابد نبب هدا بجرب دوه 17
 فؤرلاقد اماع نيعيرا مق ثبلفعشمل) رس رضا بلا ارا الاحن [ | تاكو ىلحلا ىهار نبح مهو لا ثحج مزمل استس ل 0

 فيض اهرب دوم ترعا) | داع هس نرخا امل برعلا س حلاص ءاشلا ١
 نركيولد ىبكو طمس قج هبا لا ه اعرف أباش امولغ | ىلاص ميلا هنا ا ظ

 ثابلاقو كرد ذ امجؤحا حلاصو دوهالا وب مياس اد حاف تب
 لب داع ناك اك داعدمب ازداك | دم ادا ىلعل دب ادارملا عراشو نجح
 تمل, طخ ىو هبي نادم عم ووؤملا معو سن د ىلعشلا اكد حطمرف |
 د ىلع سموا ب دعب م امنرب قيسانب هيبعنب حلاصوف |

 ىفهو ههوقرلا هلدا هرج جوتن ماس مرا نب صوعنرب داهنب) ِآ ٠

 صر شع مهذ ماقاذ ماه ادن اجلا نيب ملزانم ابر عاوداكو باش | ١
 اة مول رمل هيلع بيحشس هنس نسخو تبن امن ياوضو 'ركمب تامو |

 ١ كارم ارأصرخا يبيها طنعا انك لي انه اوه قاعسانبا|
 ارو بوتجي اس ىوال نب نسم ذنب يطكنم تب ثيراكلم نب ريتا قد | بيب

| 
 أ

 ميفربا نب يدم رب نعيش نب ليكيم نب هبي ندع غب و ؤملا طنع
 بمارعداو ثب مهل الوسد ثمجد أ ثنالا بيطنيل لاي ناك ب يطخلا | ٠
 ٌُ نس نا دع احراتخا 5 هرغزوا ةيد ةالاصل اشك ناكد نكن 1

 « ثوب لغحي أمس ولكنا كالزيل ل نيو نيشكت ا لاق دحام ةمد تءكداظ |
 ش كسل نرخ جرا أ لوزا عوحاو سداد أميم) ىلع ل هذ امانيملاو لايكألا 1 |

 ةيعبملاب ها ضزخاذ ةيبدم لل ةرم نيت ماش هه شج ال5 همركشد |
 لمنب) جرخلو هزلظال مون باز هذخاذ كيال باعيجارلا مد |
 200 ب ادهص١ نب دمعت ادا أعزه وره ن يبس: دبع يرجي نرد هزي انة
 سنهم 2و بينرعوهد ربك ربا لاق أبمحسس اهلا هس: ثمن نآّتما |



 ١ |[برلا باححاءهضاشاد مها ث دلاثىلا ثحب مدا معن ند معد لاك

 تبث هاد ث ررصي ننس نب هبارع ني اوه رهآلسلا يلح سود
 : |١ |[ لوايرس مساوهد هيسشؤ فواخرل مالاسلا امهلع بوسجت نب ىوذ)
 5 0 فك ديس ال5 سامع نبا .رع ةم كش( لطارم' شل وب جلاد

 اسوم او وه ةيطمتلاب ءاملاف 'امدرحت نيب يلا منال
 هن هد معلا ذو

 هانا . انش ل اج رم تاكل ج لاول مداراناب |
 . ١ | ةباجتد نايك اهاكح طتف هسب لبد هقيبتش خلا مواسم طن وره |

 , ١ | شو هدم هلة دلو ناكت تويز تام ارح | حصن مه لوطا ناك
 دو نورممب اذ: ١ذ اذ هسه |ذلا «اهسبل الا تدرعص رسام شب داحارضش

 مسلي جاب تلف اهفوط نم ترس برئعن دوس١اهذصدو اضرب متيم
 وم عنا نوكسه ل سرك و ندارع نرد نور همْرَق 5 بججلا لاق ازه

 ' | |١ ةنمازدكب أشبا تياوه مالسلا هيلعدوا د ببحلا "طاربملاب نوه
 |١١ لهو لمع نفمجت زم سيوغنب ةيجملا نيفل ابو هرلكلا انوكسو
 ١ [داي نيزع ثباهوتطب نب هوس نب ةعوتنم ةلممو ةرحرجرعاب نيد
 [ضاقنب ةرجج م :لمم ادهرطحار مارنب مرحوم هزحاو هيت
 اقكيع اناكرب)_وذهنلا ذ بوتسي نإ دونم ام الإمم هزحاو «اط
 يدلل )يو مسسملا ضيا سارلا طرس جيل رجا اذ اك بسمك لاو شما ١
 فيرشلا لاك ثالملاد ةونملا مل عنجد قلحلاو توصللا نس ةدومح بهذ

 . اداكو هنس اهويجرا| بم ركذم ظرم هنس رن امر شاع خد اتا له لاق ْ

 جبرا اناكبحكألا5 دل ماسلا هيلع نامل ان رثع شا
 -ضريرك د هروأشي عون ناكو [تنماوتح أعش ا> لنج أًئيضو امنسو
 ابعنب )رعزمرجإ» جحا“ هليعو هإ عر طول هنا رلعص عم عزوه ١
 | تنعد دورت نازذ اكو ةيرّملاو ذو ناولس نانمئبر طراد ناردو لاق

 ش 5 َّت ,١ءاناراو هزسرشع ثالد نباىه د كلم ميات لهواك صح

 00 بمور) دس نوضح ثول هلو تاهو نيزسمددأب ركذم دج سرا |

 . || | ىف يولد ليك اسارفن ام ناكر ميصلا وعساك ال5 مواسم هيلع
 , ||| | كثب صوعزرب بويا هريرج نا لا كو ضربا هيبا مسا لالا شد بش
 تن ءاناثدد طول تلد هما ادا لاسر للحو ىع نب ص يع نب حور

 | بيرم ناك يرجتما اكد ىتدتل بق ناك از هيلعو ميهربأب نما
 "| | ماكو هلس نيمبسن ياوهو ىلتمدو عومطسر ىب ةناك هىفيح بس ١ ماكو
 1| |ىورو ةريثس ثول ل يو شه ثول ليشو ينس عيسم مث ول ةرم
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 ا
 )ا ثرشمم هنري بويا ثجار»» دا به# رع كم رسملا و بويا نبا ٌ

 هرم ماشلاب امينم ناكو عارحيت زل اهرمل|د هرهاد لضكاا» ذ: هأمسو أسنن
 تكيارهق ئامركدد بياججلا زو هنس ةبوعبسو ىضح ورهد تاهىتتخا ٠

 الاجر ناكليقد لمكلاو د هممسا ىننوه) رو تزنرب شبوه يشد

 ًايب' نكي للي و أيجلالا ثم عري ع لع فعضب دع مل هس لشكت أ
 م ينل سيما نقد دابجلا موجندتل لتكتدنلقتسامسيئااؤأ
 ثيباوع مالسلا هيلع ر شاودر, تريمعس امل ندو مسيل اوهل قو مكر اه |
 لب عريض ذ وو عروصمج ةيشوملا ءأشلا دي لشد محلا خعب م )1

 سابجزرب١ ثيرح خامب دو دصوهد سعج_:ر١ لاك ها مسا اهنا قارابرلا 5
 امم وف انتا محلا محاازنه لاف هباللا هيمو جيمصلا خ ضم

 رعود أ هوب ةريجدا تيوملا نطد ل ثربلا منا كللام ها رع ٌماحفا نيا رهو أ ٠ انكرعلا نم هضي !ىطملا كول :هرزم ناداك نا ليش دد هب لاضت: لعأ ٠١
 هرمسلا لاق ىجنسل! ”رغو هي ” ةد اتي حرعو مايد ٌمحس قدا صلارطمج ٍ 5
 نمل ؟ أيلا عمابؤللا ثيل تانل تسرد وهو ةيشع هلظنل ريض ْ

 كن ءيلطإركو ةايحوب»لاك ءأيلا عم دوما مطد عروبمْسملا ةأٌّصلاد 1

 كم نيودرشه نيربرع ام عب ند جرا ادا فسوب و سدى يركب ثرصم ا

 ألتبملا ذ قع » نبالاق ماسلا +يلعرس أملا ذا وهو فساو لها | ١
 اد ارعنبي_وسوه جا ادور نسر! يعل ب. صاع نب ]الرس نيو |

 سعد بهو لاكو شوب طيس مري ىلا لم كاسه ناقد | ١
 ضل رس|يلا نا دوعسج ربا نع و اير حا ىلا ىقسب مندو سفح تمام
 هىلحا زل هيب لسلق اهاربع مسا مطق ةزمم ساري او ابق قيس: سس |
 ريس ,دارسر دا تول ا امك ثيساي لاىلع مزلاس هدرش ث تؤو 'ان|
 ثا لا مالاسلا هيلع مسبلا رم ل١دارلال شخ نيساي لا شن سد |

 ةننطم قاحاو مذاب ارّمث ةماملاو لاك بوجي !نب ب ىطخ-انياىهررجأ
 عازكو ىنعوه اذه ني دكا ابو ثيهدلب مسللاو مهطمنإرقد |
 (ؤلاسلا يلع مركز مسد سو ن لسنا :م لوم يعلق د شمالا
 سم موج رل ناكو عااد لتق لجن ل تق و دوا دنرب اد املس مير ذ صناكأأ
 ثيراعورم اه)قو بوعشو مش ليقو ماس ابوعشو ناعنشا نلوب

 يصتل الب اشلاو ىملا اهرب تانجرنحه هر ىغامساايكذو |

 | وهل راس نب لاد_هنا ايبركذ وهل يق و اهب دحر وماب لمكك احلاصإ



 | * ملمكركذو اهنينكد ءايلا دي دشتب ىركذو عسا ذامع ىركو
 || سهل شرلو نازل صنم ىبج يس سلوا نلذ مداسلا يلع وحب
 "0 صن هيلت ا ل عسا طلسو ابل )ت5 و اربعص ىدد سما اتسم

 را عنا نيل وسلا لعد ىرحاولا لاق جرع لقد ريغا مبا_وتكد هشويجو
 دال را رو اد |يالاب س١ ٠ أيحاا مال م ىعس اما نشيل ريغو امرك الات

 1 1 3 !د ةكلبرمل هن انمملاك توم ه أعمل لقد أيحل ارم شل و نرومساس ١

 دس تدلع تب عما مداساديلعودع غرد
 "| ا لبكو سرس ءسس ليو تاعاس ث ولثل قو ةعاس هلم ةرم

 ِ ذي د ثالث ملو مرد شع ةسغليثو نيزسرنعابرو ةحضل شر

 1 ْ 2, ى مل دلويو جدزتيد لاجرل التقيد لزني من٠ ثيداجانفو ماس

 1| هيلع سل صوبلانه_ىضديو ثينس عبس رادو ثكد جد
 اً احويبس ايد درم جرح امن اكرجا هجدرمرت) ععصلا قد ىلسو |

 أنبا نع ماحب ن'جرزح ةرثمأخ دأب رسول ا حاربع هس سعد
 ةالاصلا امرلع رشد ىسعالا اسال نم أيبشالا نب نركت مللاة سابع
 | | جرح )تاق نجاورج انهم ةريثكامسان نارملا ةىض مدلاسلاو
 |1١ | ايثيمو رم ا ىجوكي انا لبق ومس ةسنحل اك ةرحنببررظ رع جاجا نب ١
 وسعد وجي هم-امولج كرشش انا نجا هم رعرج نإ اي لوسرب
 | | بنوقيدو_نوعج او مهرج ىلع عيسملا هرمسا هلم ةليك اك نصح
 صخو لعارلا لاق بوسعي فاعس١ رو نمو تاعس أب اهاثرش بد
 || || هل بش عزلا نمو هثحررجا مر لع امين _ويع مرشم أمد نحالظنل
 4 عج تان أ بهذو لش اكيد ليربج رك وحلا اس١ اه يضر
 | | نهال «آرل |رسكو ميلا خشن ليربجد زمهذلإب ءارل او م«يجلل كت
 ؛ |١ || ليئرسجو نهالب ثنين ايب ليي ارجو ثلاهدحب ةزمم لك اربجد
 11 ا جنس لات ا" ىد مولا درس لمجد ئلارلاب ءأيد نمي

 || بعد ىرتام »لايتم كوطد بيرشنلامروخ لادروك قصاد
 || | هيركعتيرط سري رجالا جرخلاو لاحمد ليكيمد نمهولإب ليماكيم
 ١ هس لكو هانلا نيبطي | كيمو مدرد) نبع لد ىيجلاك ساريعنب) .رع

 | هلليملاد هبا ليد كيرالا ثب هس نبع نع جراد هدد هبعموتو لي
 | ةكقراملاذ ليربج مسالاق سيتي نمل! نبع نع ماحملا ب١ جرشساو
 ا دي نششملاب انحورمامهلا اشلسر اذ موبجحولاذ مرئاخ هادا مداج

 56 هبئاجم ذب فامركلا هاكح ليجربجل مسد ثأب ةدإرم نبا رس د
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 1قرمامو تؤرهلا5 ىلع: ماجا نبا جرحت توراهو توراهب 1
 وتاخذ لعرلاو اةرج أمرتصق ذل تن دزد) وو :امسلا تركك قلام ف تاكل 31

 أترخلا ىلسو ميله ما ىلس وتلا اق ىدوبم اد» س أمس نبا ثيرجترهأ ٠

 ءاحي نب جرخا بايبال كوم رك ذلاملا ص العلاف دهيم نع ٠١
 دعرلا نه“ سر ارهاجج رع جرحاو مسد كالمرعرلا ناك ةمركعرخأ ش

 قربلاد عرك لهرلا معسفو لومي هسا ثارت ملا دعيلا رس نموه لاف ! ١

 ثيم قربلا ها أدشلب لاف مسعر مع احب وان با جرحا نشأ ١
 | ذ اقرس مجو رسل هجوو روث هجوو نأسشا مجد هوجو ةسرامل

 ثا لمتشلا» .ةنهج نزاخس ثللاهو كربلا ثلا نه هش لب عنصم
 042 0 هان ديبالا« قابس ا

 لاك ىدسلا رع جرخاو نير عش لاق هنا جرحا د مناوعااصأ ١

 تانيا بت اكرمسا رد رهاججركذ دقخ نيكد نئعملاد لكوم غلزمأ ٠١
 كرم ماحدا نب )عرحاو هس ؛ الوب ةيلحلا ذ ميحاوبا هجيطنا| ١
 21500 ره الهاني لملا اذ د١ هعوطشمو هفوتومو هؤمرم قرظأ ١

 طاب لع قيرلع رم احنا نبا جزحو ةرثسشا زك م شاخأ ١
 01 !طاعر نم هداج ره لاق حددت ارجو مودل وق 2 سابع نبا درعأ
 هلت د من0 عجم لا 5 بعارلا تدار مث شرحا اوداضح اتلخأ ٠١
 نكرم ما لق نيش ئملاب ول تنكس لن وةلاوه الذشأ |
 هيفورع داس ىلع قطن ةنيكسلا بار عور مهنه وو انم خلا فتلق | |
 ىبمماشاكم١لاك م لت غ| بعسل و مر اج رد ني ل تيا[ ءامسإ_ نزيه 7

 اهوا ل١ قيرط سىاسلاو دؤا دون مجرحا رلسو يلع تضخ ١
 تارمع ل سرلاو أي نسول اربع ثيم فتيل ءامس) نه هيو ساعت يد[

 8 ىوهجخاب سيلو هدورهوحاو أضنا ىسىسوباو لشد ميجا ١ ٠

 الكدر اداكو عبن درب, نع د ب اتكلارخا قا سسو ماسح محرخم) ثرخن )1

 أي تاك#ن'ليقرقم هبل اع د. فامرك هاك ون لبقد مها جاصاأ
 تع ةيركع ب رط م مريع و احفاد حرتاو مةراج ل هالاد | ٠
 ةروس غو نا تسوبو اراض | يشسح اربع امل ناكل او سابع!( .

 فا (هي اؤؤ وتد مين إم رلع حرم ةروسلوا ؤبوتهدضداغأ
 لاك ناكل جر مسد مما لبق أت تركنا كنج 3 ناد 3 ١

 لج مس لقد ىل ل ١ هاكح هك شم حزلاصلا غ تبكاداىد نساأشلا | ٠
 ارهاكح ةروصغ لب ىبجاهات» اه نبا مالو ايد رزومتن ناك |

١ 

 يامل



 !وناك ةلعا مس عاب ادوضرتا 1 الهنا لقد امرك امهاكح

 ْ 'نيروهد نود اق انتكلا « مسد م .قبِيْشو كاس نبه اكح أبجثو رمح ّ

 توااج سابغنربا رع متاح فاد بامجزحا اك ىسوه مثنبباسبرصي

 ملوتب فسوي ةروس خد وكنملا در ولا ه] دأن ىلا ىرشدو : ناماهد

 |ميخارب وبا مز )و متاحهإ نبا مجرحلا ىرسلا ل ضغق)ىنشماب

 | كارلا قرط م ماج_جانب) جحا فتعلمتاو خدانت همس للقو
 | ١ ناك أخ اورمزا همس نكي مل يهرب ابد نال اك سابع نب: رع

 ام نادم لاق سابع نبب نع همركعتجرط ام جدو خدات
 6 سا مصلا مس اد حدأت هيبد مسالا ىدسلا رع جو ميصلا

 انوي سن اين مهرب) ابارمثاوسيل هاجم نع جرححاو ش
01 

 ٠ اداك ,ثانيك ب ص ىشلا يس اس ماس

 مالا ءاهس| رم هيكو مرانشلا مي سم مرطص مرجلا

 ل داوط نم عردمد مماجرف! نبأ جرحا لج ذازع لوا هسا تاكو
 ا زب ليذازخ هسا سيل ناكل اق د ابعتنا عريبجنب هرمس

 000 ب ا اجر ايي سس ايه نريد

 ' دلاوبا هتسدكد نداظحلا هاكح ةرتق همس لايق ركاسحن ب لاقو
 | اطل يدا ٠ اكح يباع لبقو هصوبا ليقو هطخوا لقد
 ٠ ١ [ءددد هريو داحو جيجلمو جججأي لياستلا ءآعن١) نع هركو تنال
 1 ا لقد دكا بامتام عيعسا مخ علت منو طول /| | عقد حطم دفاضالب ماضالانم هرقو مهرلاو شقد
 / 0 سال ايار ةبش معسل باعد
 5 0 باعما هليقو بيعش مروه 5 داق لاقدر جه بادعما يش

 'انذل .اهس» تلد اكئيل) م أسصإل ءاهس نم هدر سرجارب) هر اشخاد
 | زال د عودت مانصارغو سو ق اكومد د بوعي د اوس وو ددأ| '

 |مداق جد نحول !نكو ىشد ضم انصاره و .ةأئسؤ ىزعلاد
 | عديد معصم رايز مهلا و دحجاولا ب انك ذي ضخ رك ذ ءآرلا
 ٠ ثماك تامفص امه ىلإ مضي به 3 نيبرجنب» لاق تنعاطلاد
 ١ تمرعاطلاد تبجلا لاق ةمركع نع جرحا م ايو لج تيكر شنملا

 ]| | 8 ةليضدداشر !لئسسالا لهاامو لود ذ داشرلاو ناؤصأ



 مصمم طرز او من اغ ةج ١ هاكح نوحزد حانشم ١ نم بص ْ ْ

 عاوسو دو لاكسابهن ب١ نع_عراطإ' ورم سايل موق مصوهب ]جن ذأ ْش

 ٠ | ضااوكره الذ حم رق رم نيحلاصل اجر ءامس) ارشد قوجو ثونسو|
 : هبوسلك اذ اكيلا مهمسل اجم_لا اوبضدا نا مموق ىلا ناطيشلا)

 ْ ماسلا يشد ليلو كيل حا ن١ حر بش مذ ارلمتش مع امساب |هومسو ظ
 ١ ءيلصل مدادالوا مما ةررع زج ئاحملاتب ١ جرحاد تربع |

 جاحلا بوس تلي الحر تدور ناكل اق سابعنبل هزه ىراذملا|

 مبحرحا] زيكو هلا ند عضد هأتلا ني وشب منا منع فخ ىكحو |
 ةكمالر عاّمملاو دولا ءامم حم هيشف ناجي ع اجاوا كنا |

 كك هه زخكام ملا سل نب الا ليت ةكط مس يكب لاتجد | | |
 تق انما عرض رام ل يضنملا لاكمتو :لعا نوم هز ام تب نشحا ىل لفعل |
 كثاهتاهنا ليقو تماوجا» نم ددلاسلا حام أس رشن_#ىلا بزجت انجن اف |
 ىىداو نطب ناجح ليقود انام تل]رشو اهبهند ىر بالا ٠

 لبيقد لوبلا ابها بذجتو ىطملا لوزن رنع اه ابج رس آلا كمت
 هكا رب يخل تانعا كلت ايرون كلانس وخكانولصاآبنا ١

 م دز ال ءاحدنالاوهد هل ابل ١ ني ]يركو ثوعضخحو اهنول نش |
 ليقو :صاخروسملا تكبر ميل ةكملبقو فاوطلا اههطساشنا | ٠

 هنرملاو ةصاخ تيبل لبق د هاوطلا مضجومو تيبلا تكبد نبا كم
 اى هاهمس اكد ثربف أالملا :رع ب اكح برثي بازحام ةتيعسو | |!

 سلياو نب برغر تيمسل قو اسهتبحان غرر مرد مالك يهخ |
 أهتيمت حبلا عرق و اهلنإ_ سلوا نون حزب ماسلرب ميا ود
 برثل درعلسوهو كيبل مسالا رك اداك لس ميلع مدا ىف صرظمال مب

 برق يشوش د ناب يوما اوهو بيرث انا د اسئل وهاد |
 منبج اهجزجرل صرد تن اكل 5 ىبحشل عرج رجنرب» جرح ةثسدملا
 الجرس نب هلا ىبعل كلان ذ تبرك امنع اولا لات مج تيمسض مرج ىمعسب
 سبلازه مهاد |رطصل١ ترمس ىشس ىولف الاد هارك اذ ملاصنرا
 نما ركع يد اهرب لا5 كل |يطلا نع جزحاو منام مسارها وشد
 ضد ةريزحو نجا لع دوولت الو نو روض ذا ١ذاش عرق ىمحاقأ

 لبس وش د مارطاومشملاو هل دنحرطد مجد كتعاطلا تير يلق ||
 يصحو قامركت هاكح ةنلدعرلا تداعب ن يدل مسلخ متن داب

 نب مزللا خب هكيلو نكنالا قزصلا داود لب ىهو لابو



 0 لاا

- 

 لثأنم رجلا ريوكلا مسا لواماو .عرلبلا مجبل ف اشدلاو بيش موت
 ليرلا لابج يهد وا حالاو: رتل داو راع مأشملا حان دوج
 لبج اما س ايعنبد نع احنا جوحاو . تاوهرضحد نارخ نيب
 ىدوجلا و ىسوف ميم ع دوج ىف لال بجلاوهد ايه روطد خأشلاب

 ناجى تبارجزحا اك وداولا م! تكوطو ةريزجلاب لبجوف د
 ادن ول ىوطومس: م د» هنع خ٠ مجوي رم ججوحاى © سابع نب: ع
 ىوطرل ليق نيطسل مد داؤوه ل ا هءبحلا ع جياد وابل هاوط |

 لي اب داووه لاو نيسعنرب نشب نع جرح»و 6 ةربترو سر مدد

 فرلاو لبخلا ةروتنمل ١ تيبل اوه فسإكاو تترد تربل اب ىوط
 © علا مذرل ادا عك ممتن ات سابع رع مياح:وا نبذ جرخا
 نب دبع نشد داو مقرلا لاق ةيطعزعد اسؤماوجزحولا
 نيب داو قرد لات س ايهنبا نع وعالي رط نم جرخاو هاشم

 أ ذارلا مسا مهشرلا لاق ةد انه رغد نيطسلف نود لب اد نأ
 ش أ هرملاو بلكألا ميقرلا ل اق تنالامنب شل رعد باكا هيه_وذللا
 تياديسوه يرجو عيخا يصلاو .رحام نها مانا |١ | افرساداق حوحو مسا ,هرمل لاق اطعدغ جاحمإ نب جرحا
 | اريج ل بجرهو_قو مسام كل نبى رمل ان نراها نيرج
 ٍ | ةمئيامسإلبت هبعاطلاو ضرا مس اوهليث نرملا 5 ضرولاب

 ١ برركامالا اها نه هين و نفامركلا اهاكخ دوم اهب تكلشا قل |
 هاذ ناكمرلعا نويلعو ةلحلا 5 داكن ىلعاوهد سو دلعلا ميولحالا

 أ دز ذراع موكلاو نيلتشملا :(طصل اغا هيد نق دامل مل يقد
 نيج نجلا اد انيع مهتم لي سلسو عر قرملا ثبب داحال طا
 ا ناك هتنيرلا ا: اخاغ منجد لبج دوعصر نانكلا حادد» 2 ميس

 1 د ماثاو يد قوهو أهزجرم نيعبس_لا ثيدحاب_ونهزم)
 دا نع ماج لرب) جرحا متم ,يدولا_اوعتدل د اسو سيعسلاد

 | عنو عقد متمجذ داولاك أعدوم مغ. اثلمجد ءاوق ف. تللاهنبا
 فيون جدد دانا ةرثوهلاك اتيوم: لوقف ةمركج نع
 | مج داولاق أيغدبوتلب فوم هلوق ؤ دوعسم نب! نع كررجسم
 1| | هالوين ىرزحلا هيرو ثيرحنرم ناد زمننا اب

 ١ نيجرارذاكّيل ده ىو مج داو لبد لاق ريسو ميلعر اى

 | د ىعسم نبإ درع سزنملا نبا جزحاو عرش ملم ادا لبق أنرح
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 لا5 بمكنع جاحف'ن نا جلاد حاس ميج ة دات لد داق 1

 ماث»و ومو طبلغ اهلها اب سا بح يدع ةجداواشلا | |
 اننا فج عازم داوربس لاق ديمجتس بمجتمع الا

 داوؤه لد اس ل "اس هلوؤ ذ سو ربد نع جلاد . مييجؤ داو ١

 مجرخلا عودر» مدمج 2 بح_ولعلاو لكاس ل لاقي ممجرتب دو! نس | ١

 هيدد_س رع نيد :رع ىاحلا مجزح» دوس ناخد موهعرد نينرجإبا |
 تك ىرملا مالا ميس اذ !لابق ىلا نوكامالا ىلا بويلبملا رم
 نداذ لكميلا بسلدب نوجا عوم ىرشبع ىلا بود ربا لش ىرقبعو
 هرم اسر قو :ثيورم اس امر لا هجر ضر ىلا ببوضم ليش نكره اسللاو

 | السلا يلع ليممس ارا دةح اس ىهو هبرعىلا برش لي بيرسلاوأ ||
 لحراملا عدوللا ال! سانيا رح ابمارجاجام_رضرا سرِعَو مشا[ | '

 ل يييئاطللا تكا ١ ء امسا نم هدو راسو ميلعرسا ىلضعوشلا نعي / ٠
 ادارطلاؤ هسائمم ممضحد لاق كفا ككرعشلاد فر اظلاوشلاو ش /

 تاع ابإكلاد بان نلاو ضوعلاو ىكولسل اريطلا ترس انخا 6 2

 ملومل نيطل' سرش اذ لل ليسأب الاق بارطلاو له رجلا د دارملاو 1

 امم احلا با جرح او اهمولك مق لق د نيطنإ_ّوطلم |ننالغ نايل ا

 فيح انجاذ تناك اهمولك نامل هتف زو نان هميم لاق ىيشللا|
 كحال رع هرهس او حلى ارب أهم تازملا رسل نيكد اها لكك ضخ ا

 ىممجرناىلا ةراشولا ليو اجرش مارح مدر همس !منك نين ل كذا ناد
 كايد انرع ه انه و بوعي بل لاط لرتشا أمهم 4 ١|كلالااماو

 ١ ا . - 6 ١

 سرج با جوحاو نجاه أمل مي ىرسا رثي و تردد ىرسب] بت الو اهندا مو

 مجاو هدا سبع علا يمك يد لرمس» »سبه نري » نعيم وب ناك رم
 اثيطبدلحر بوم ناكها ناب »رع هريس د نرخ بربع
 بجوتجيء ارامل ب نافي لع بيرق هلاحا معرض رهلض الم ولف
 ه....اينم امم يمت يح كرات اذاانو اشف نشط مب عتطامأ
 تائلههو ندا ءاهسد ضروب رعت ول قلوبا لاق ليئارس»
 يضع لاك نمهولاب لش سا عر و مالو نمحا دعاس اهرتإشأ| |

 ٠١/ت» 5 00 0 نممود أي نو د لق ةرس» ضد اها تارعلا ف دونيل»١نطاطع م31
 بكا .٠

 ةطؤم مجالس! لري وب اوركذ و هسا دام اوبطوح مهعاوفنو تكتمل |
 ثم اكساب ةركذنت ديال مسالاباومنه: مهلنم زرمانيويبتتو مل
 (مكربال هتبهوهرك 5 املاو لسد [كملا ا: هتدازإلا فاطم يسد لش وس



 ال اانا

 | ارو د" ةنيس رد لع الاس ةريطسلا يل سارمد ماد ترق شو

 | نملا كوارع ران البيقو :هاسنت زم ةرلاكا اجيت ىكمو بيرك يلم حرب» |

 ق2. نيب رانأو مهلع ترها تنل :طلض موتك ىحا مضومؤ طبأ بن |

 بتحمب هيوم | إل لش ارسا مود ناكت بومج لاك مب هريشست
 ءالسو ىو مل عسملا أمههد: بيقحتل ادن سشس ىس اركذ بس انمرخا
 اديس العنا لبقو صنحا هلجراسيل_ءزاالبقد قيدصلا ليت
 لقوا مطتن ا صال عسى نإ ليقد ليلا قد عرب ال ةهاع
 | ٌتاحو) نيا! جرحلا ىسردا فعل مالبقس ايبا احد كل درع
 | ب وتدير هش ارساو سر داره رم ايلا لا5 دوعسم نب 'نعرإسب

| 

 تعلو أملا نبع صا حزم أنهتنو نيسيلب الع مزلس نسيليا تالا

 ايزي نع اخون بارجزحا ام ميد ةعاط غر هسزيف رلع هحزن ةثكل حد
 سيلا بعل بت ١س ايلا شل :نيقرشكاوذ أنرتحو شاقرلا
 هرمسا تيئرتلاو د أسهمو أركي بتال يقو مشوي بتل ماليقد
 كام نين ززملاوج] بو لنعسي رب كاوضلا تبر بع ]شو سرس

 | نثزملاو دا تمل و كاسم نب لاين نإ كت بلف كرب بصل ليش و ءاهسلا
 | مةيرااورسر اذ كامرا لل يقد بيرتمملاد قرشملا بضرالا نير خل هند
 | | تم نانزق ل ناكل بقد تاشاؤ د ى١ تأخرت هسارلع تاكل يقو
 ْ وك هسارلع ناكل قو سا ص هسارأتغص ناكل شد تغهذ
 ات ةتيافونزت لم برن مال بتو ههارجلا أاويراوت اداريؤص
  [اهالربقد.نيئرطلا م<رك ناكرتال ل يشد ساه رق رلع هرترضا هدا
 اماظلا لع طعارتد لقد ,نجوهد س أنبل رهن أزرق هتكد غضرتنا
 امس ا3 اموغزت أب هدو هبل اه ؤمل !لخذ دل يقد نطابلا لهو
 |١ ةموب!ليقو ديال اوجا ليقو نس أ سلا وبا متينكو بعص منبر بلل
 داججنرع تاجا نب) جزحا صم كلم رك بتل مرغ دالي
 ' *يانيرإب عت اينو طم وس هاطم اد ادرغز اخاكلاق

 || ر 6#... عراه للخي ةفيللاكمبحاص عن ىذ ابن مههدحاو لكومس
 0 ربا مى ينهلا فيلات اب ةدزدا ثم امببملا كنوع, 1# عونا

 | اةتكارناوف مج فيطل فيل أنا هض لد ةعاح نب نييدل مدن ضال
 ١ ام اكو |زج هم جج نص اع خسا سدو زم عه ةروك ملا

 | ةلوسرو همارلل لجام هتيبجكس جر هذا تبلط طيرك لاق اريشكب
 : : باربس) هارتلا وز مايمالاد ةزسع جدر ١ تنوملا مكر دا مك



 دلاو «ارههسل اذ نيتي هصلاد نبيل نم ميلع ظ
 كجو رو تند ىكس» مد١اب القد ملوك هرامهشال نيعس نا قأشلا اذ

 معصب حاج عنيا طارت ملا اجرح سييل ميال اح قي لو ةنخل| ٠
 .اهرعزد ساركذ لقو لق ميل !لسبرمل) ثيدل ىلا ذا رمز ورع ذارملاو مدننا ١

 ناخؤبام هنماكذ١ ناك نوعه ادال دهر مند ملو همساب تالا ا
 لحفو ترمدو جا ان» لاق ايد اديلب ناك ذوو ىسومل هس وج ره | ١

 ثلاشلاو ةددلاما باغ كي ذو ىلا نعىنملا»صخل تن ربزضام | ١١
 كارجمت نهر ان ١ "موون مذ اطعتسا خر خلبا هوكي ميلع سه ار صخ
 سمج رد لساروو قرش نب نسخ لاوه بالا اشرلا ةأيفل ةهلؤف
 ىلع م_ونل اكواونع كفيك هنييت ذا ابوك ال اد) معن اولا ههالاسا
 صاخ رع راو مويحلالخ هيبتمل سمانا مشل نع ملاساو يف

 هسطظمت_رمداسلا ارجابم هتيد ص حري ووك ثيعولاهذالذع | |
 فزالاو مكمل ضنا الو لّكم' اي او تع معسالا نو دلما ثصولاب | . ١
 هاب“ لشبالوه كان اش هدا زنع_صق اننا ثصواأب هيت مياسلا ظ ظ لكاذ_ٌوددصلا مب دارملاو ءبحاصل لق ن١ بق ّدصف قوصلاب أ ٠

 موتك لعب هراثتساب هدد سخل) مب اغشرخ ال داهربلا غىشكر زد لاق
 مما لاقد اخ بج ادلاك ميمي هسا ملح ال م03 د اس نبن حا ذ

 لسنا مسجد الخل ني ام ميال ث سيل ب م)و ىجلا سوا هظبش |
 كلل سود هظدرت ئه منكي ماعلا ميد أشم زو: م( أيعا لعؤنملا ا غاد ||
 رهو ةنوتش انه بدارعالا نم لككاوج متو نبض أشمل >ب منوف ني ظن وضد | ١
 مءايعاب لعدن ناك ماشي ىخع مست دل قانا ٍلخاو درم مشي الها |
 لا هاجب نع متاح لانبا هجرخلا ةلظدرف ما كيلوا د لسلام
 ببيرغلرب هددا نيش ثيمرح م احبف) ثم مجزح١ جا م مم أب لول او
 لل بصق ةارجال5 ملسو ميلعس ىلصوجلا :رع اهويرم هسا صرع
 تن اكاملو هيبه ارلا لاحم كلر ظمملا لعمل همججره تم اأىجرملا ىلع( ىلبغا

 راحل و تاامجمبلا 'امس١ ادرك ني سيس نهم شاسو هنه ةنمل ملا تكلا

 فىزلا ب ارككا تملا ميلع هجن ىزعواريلا محمر لن ناس نود أمه

 تيهاتماو ب اصلا م هلم اقروا ل لكئزع هيشاوكنم هتنعلا
 اديب مهدش ساب كلل ذئجزح ني ن١ تكلا باعيجا لا از مهريهو أ ٠

 عزم غب اربط ش دل واذ احاب انك كدليل ءارجل فعضامو هرشسم عصام هيفا
 ا اتوراممزجو اد هت امم به رمحلا انو طارملا بيت ىلع ترتر لق و



 ظ هاو نوكزملا باتت لغد احار اد ًاصتخا ابلاغ جينكلاد يزل

 لطب فزمانل رد يرش نبض خاموخ هلو كارعيتم | ّْ سس أنا ضو نيمايشو نوليارو مرجأس او سيشاو داكو هيوم ٍ

 | قاءاوزوواذ تلب هنح ادارع ةاوا لي زحليقو اهرال يق دريزع ||

 غومجوا ثم ولا_جيوا كالهوا ةراعاو:لجر نم م اريش لوالا نيربش ىلع
 فكر ذ عاجزا اك لوس موهلا مب درج ملاذ كنا اعل ادا مهلكامس :فرغ
 هما أسنف سله ذاو ىج نه نّيلخ اهنزل ىملاب ىوح م داوه هئيلخ
 ميهارب) ب ىصود هددا لس عومل اوه مع الوسر مث ثمجلاو لماع

 ٠ ٌ , أشفو شنو . نارهزو نب ردو _وعج اول بحمس) يض لرب

 , || |!دعانشا طانسالا_رشانو ناطولو حروسو ند اسيتكد مهاد
 7 |ءاه ئاتضتد لوادو ١ 3وبو ىوالو اهوعقسو ليبورو تسود

 تمم لو لد ومس ره اكلم آل تعبأ نمل اولاق ذا بيبهصوش
 اجدد مهعبب مرو د هالات هسا كم ميم مشب لقد
 | ةبردلع نم _عنااكوا اداشكنرب ذورزع مهرب حاج عزا نيلاق

 دوه ناعاللىداش أيدانم دوقاذ تند مبشاو١ عايش ىهرقاع
 > رثسالا نب بعكس امج دبا لاك تجوتخأ طل رطساو ميلغ لدا للص
 1| | ىلا زملاولويت الو بل رب هدد نبعىه نكطببل ىل مكثه شاى نعا
  نادربزقد_ وجمال طبضالا نيرم اعوه أهم تسلل مالاسلا مكيلا

 | لقادجتب لحد ةدأت هربا مهل تيلسملا نجر كلذ لع اتملاد

 ا لبد انا هلّتةرشماب_ونلا مما لقد لحب لوتلا شاب عزا انا
 مت ص جزيء رهو لي نب ةماسال شو دوسام نب دارتملا هش
 ص يعلا نمره ل يقر بينج ةرمجوفف تنوملا مارد مح هلوسزو هبجا لا ارجابم
 | ملا رهريقو هريس هسا لبق درعبحلا لب عمطوب القد ذعازخ نبلجد
 ( تب مومن مه أبيتفريع ثا مهم |تئحبو ارح بي زعوهد مالختسما
 ( بلاكو توم,ش طبس اج_عروحنرب طقوش و لسور طيبس روك ذ
 |(ةورد هدانا طبس نةطسود نب كروجو ١ دوم طبس م |نقوي نبا
 طلبو سوي نب من ارف١ لرسم ادؤب ن١

 : نينا طيس صا شورمزب

 | طبس ى_ساسوس نب ١نكو ابولاني طبس نبك دوس نبا ليبارك و
 اول داك رس نفاخ هرب لالد لت ْمُت طبس _رسوكو نب يو سبسا
 1 ارشاؤ و لساخد لس اقايه مدائد١ ءاش فبلاكو ميو اره ادالاحر لاك

 رعان لاقيو سد ند ماعلب لاغنو ىلب اهتم حضاف انتايا هأنتلا ىذلا



 ا

 ١

 ا تحتح -ِ--_

 ارك ٠ 2 نب 3

 بث به للا نس ىعمص ]مو تلضلا قا ث د هيماوهل شو اروعاب و
 ةرسااولت ات دمج 5 اس نع قدر اج _ادلو ايديال

 1من لمرسو نلخنب ةيهاو لمجوباو ايأيطسوبا ضو ةداتملاق سك ٠
 تيوعامس كِشو قد دصلا ركب وب اوه مبحاضل لقب ذا هعمرنبب ةيتعو
 كتموب أملا نب زعاؤرو لولس لب ىل' نب هدا نبع ضن اجي لاق يلف

 كزالباع مهد سين ب ريم اوج_رل ثان 1 لومي ند معو ظرف نب سوو |
 سيجري ره كس :ئئالع عمي نا ةرضدؤللاو دوه تاقرضلاذ
 مسي نب |ضرتعا تورخساو بطاحتنب «تلشوه هدد هاع دم متو

 نم يس ةداتك لاو مب اهداد مسأبلىبا ةح.سيجس اع: ساق | | ١
 سادرمو مدركو سواد م ازحو نسكب دجو مب اشونا نأضنالا
 كالاجنب مكو يبل نب راو هيمان لالاه ضه موحرد ةبورطسات
 امئارسارع ربا لاقت ريس اىزنحت ١ تعد نيلاو انج 'سزلا طثولشلا ضو
 بتع هان لازهو بطاحترب هلو نلاختبب مانجراضنافامرشعإأ

 هأشاو صاشنب ٌميراحو فضح: ريدا عو شرا نب مييبحوبدو نيثش |١

 نيل تاشدرب همم دوو نايلع نب جدجيد كيال نبل تبنو ديزو عت |
 متاماو ماي ليقد نادكد مسا هني حين_عدانو لال بقويوول| ٠ لاقو نامل لقد لبربجوه مهرهاش هولترو رثسو ,يلعمس كام ويه بر نم ديدي لعن إك شل | بهارلارماخرب اوه هلوسروزمها براخ
 انبم اين وه هوخلد فم أشوعرو اشي طولءاش هراس انس همئاقأ
 ١ ىلسران توني بقو اذوب لبق و ليسدروه مل خاق لاذ ميس
 "ل ءالريغيط اوارفطتوه هلراشازلا لاكر عز نب ني اموه ضدراد

 | ىغد نونبو كلحي اه هدأ ف ىلا مع لخدد انزل قد لعام أ
 ل» يظ_زلا هرسو مرسم ليقو سطرمو ناش ليقد قاس |
 نيم السره نك جاب ديلول! نب ناير نامل اوه كبر رنخ ةءاساوه جان
 تيه مغري ل اذت ثسرب ىنع د جل قرف ةروملا ةيبركت لوفد
 امهتتو همالشد 2-0 ملاخو هواه مي ىبإ همل)_ىوا لسور ليف د
 ليسجل قو مالا نب هسا نبعوه بماّنكلا لع ورز ع: رخو ليحاد

 سنا لو عرات هربا منل_كرااولو ليحم» اوه_وبر ذاع تنعكضإ ا ٠

 كلاين كام: اشوبب نبقو افؤي نيقد_ؤلاشم هدد مسن سناب لقد | ٠
 ىلاو لثماو نب ىضاملاو عرتوملا نب لبملولا ةسمح هيج رب ىيمس لاك
 ا اهدربتا سطر ثوب رع نبي دوسالا و سند نإ ثدر امللاو هعهرم



 اا الإ

 ظ 232289 ناؤع كرفان ام مر ضرما ج١ نب نيساوه
 8 مم نب هأئع نب نتن لرعس تدب ءطدرم ىه ا تكلا

 اير تيرم ق» سيتم هرهس اد ىرضخلا ب نبعوه ىشج هل
 0 و ماعلب هسا تلكم مسبق وعل بقو بجو
 00 لئاتلاد ثمإكلالا ١ واخ لك اًعلاو ممم وهو |نيلمت تبإكلا

 وش ربو شوطرمو مدل ملئ اشل وهو انيلسكمو متسبلا معا

 1 د يقرب مكرحا !ىشجاذ نس طر طلو رش اطسن واو برش وهاد

 ””نولاشم مل برصا١و ئصحتربا هنيعوه هيلث نلف نم دلت

 اذاصلا قتوس ذم هيريرا اهد سورطدو قلل وهد انلمتوه
 الحرف فرش هرحاوفت و ادن نب مشويوه «نيقل ودلك
 ءاداب لقد ميجلاد روسيج - ةريسا أم .داغارمل ايل هسساد حلاوه

 | بأال مسا هاوجاناكف مولشلاامار درب نب دره رف كام مهادو
 ١ دانك ميرصو مرصا ايه !تبامس اما فكترييمش ثيم الاغل فريس ماثو ارسزاك

 | تلخ اوه تاضال لوتيو ليريجزيقد ىيعرإق أبكي م
 |١ | ىهرتكوزلا تارذا عربحلا نب ليلولاللقو ئلخنب هيما!لشد
 | ياسا:ةوتاك هرمساو طبل اوهاسنمن تلكَ لاو نيىصاعلا

 1 لداجي هس انا سد ليربجرف لوسرلارثل هر هرئل نب ىضوم هرهس)

 | ضد ىناامم اد اييشلا جرحا تاهصح ناله ثراحلا نبض ماوه

 ْ متع باطوب نيلعد ثبراحلا نس ةيرشو ةنحش ميال د

 |تساع سالت داحلاب هد 3رج جو هيتعنب نيثولا5 هبيشو

 عم تبازبناسح يه كذاب انحني ذل! سيت انب هه نع
 نلاوه د ىلا نب هردا نع و لشج ثتند هرمجو هن اثا نبا

 | [ديساوه نواف ندكارل طرا نب هتعوه ملالجلا رضع هربك

 ا ْ © ةرادا لم جوناىه ىمثسلا ل5 شاكلا ناكو كلطنب١

 اج .ارمعلاةسضنم ايما مس) نامه اح الذ ليسوا جرم قيفاتلا

 1 /لمقد هياك امير نب فصاوش مع يع نل١ تي 2

 ١ هته و مب نقد انام 1رقو موطس لقد نوماو دل لات
 : | دوف طضر ةسضرحا كوب قد ليد جل قد هليبتلاوب ١
 ا أ .فلاس نيرا لقد مطسو بادرو باوصو بادو "ىرشو كره د

 ١ 3 :م ةام) كيوب اط طّمتلملا مسا ةبوعرجلا هطتتلاخ مد الارق اع

 .[اةفاعزبقد ىقددل ثنروعب تنب نذاححب لوتس ما محام تنم هيسا



 ا
 أ

| ( 

 مصل طي موناكو ميم ابسا هتخلول كلاقو تخيزمابا لشد[

 نباحر ءاحو تاومأخ دسس١ هرجع رم: فهد ىرم اسلاوه ديس '

 ع نوع يشد ادأى مس هسمساو بوعرو لا :رم قدوه مني ملا ىصخا | )ل

 ايرومضو الامه نادو نت ننتاوا ليقزح ل بقو بيضلتهو سج ١
 لاق بيش ا رم هوب لقد بيعش مهرج ابن ابكت قار 0

 الوم عش يفد انارادل يشد ةدحملاب ادارأب هسا هنمدل مرّ | ْ
 1 ليش ارزع همس ١ انا هند لعرب عشا ا

 بالطوب نيرلع ؤتازغ انفسانذ اك.ركأتمؤم ناك ره[ به نع |

 فبنع ادالاحر ايه ىردسلالاج_د نذأتصو هرقعتت نراولاو || ١

 اتم ركع لاق ك كجادز دال قل تبءاسواو سوا ند مب ارعوبا نمر اح |!

| 

١ 

 65 دوسو ه<بيصح. ماو مضمحو ينادون نئسو مرَمخ اناك

 متمانو مروج و شح تس ذو ميومهو هرعصو ليس ماو

 ملسوريلعمه» فصل اك تيبلا لها مىشظماو هنيقرو بيبزو همطاذ |
 ءابلش جررجش او هيلع هما مجان اريسحلاو نملاو ةمطاذورلع ين ١

 الجت وهجتح بس ل وه كحوز كيلغ كارا رثراجت رب نب نوه

 اجو نوم اه نيش مههياانلسما م داوه سابعا لاق ناسشالا
 ىخ لجر ؛احو مولشو قو هصو ف داص هلو ساؤ كلاشلاو

 تلم ليقو لم اد نيم املاوره تانشتإلامم ملوا نايا كنيبح

 نيش ناليذ قمع اول ليجمم وه مول طبه أ ثرتشمف نضلخزرب ويعمل ش
 ًاطينوه اء سجل اهيمو ليسج اما لبقد ناكلم هزت

 لالاك ن اطبشلا ىسس قصبح رثو شص)رثو 8

 ليقودت قنصل « اح دزللاو طعس, لاعب هبس د ْنإا ناطيشلا|

 ترب نامل نكتب !ليخدزلساو ريلع هس لب درجت من ق صو لي ريج

 ”نيزامإ ترب هيلول 1+ اوبغ نيتي رصلا 'يلجم لباقو سيلبا:ًانولا
 فئاطلا نم دوعسجنب قعلبقو ىيمسلا يبرم نب دوهسو كم جرم

 (ءاسط رجب رلإ رب هنا يرعمل بر اضل الشم مكره نبا بير

 لي ابا رؤب_:سرهاشببطو لجو اوهربسح نب » ناك منال

 نباو حضن مماةلازعالا عما لسيرلا نم م لعلا اولوا مدلاس_درب هد نيغوتش |

 لوس اوه .ودانمل ارو داني ممسو ,يلعم» لسضرجبد ودع بومي
 تكتسح لالا نغ تجر اقاك ( ىصخ ان. معلا يحسم

 افانكارر اك مرااخب هعرشهو ليث اذرو ليفررساد ليث ايمو



 اوطوا 5 هاما هملاد خب هلع طسوالا ؛ عر اربطل ا مجيرحلا |

 | ذا ا يبو حتاح و قرأ سيل اوه انهميغس_رش 0000

 | مهاوتر تيد صلار كوبل ةؤخا» نلخنب ةيجاوج قش الا." تلح[

 | نيب مسج قو لمجؤ !ليقو لكاونب صام اوه كن أش ظ

 ظ تايد ادنسو التنبه رس افد نسي د 2و نسسحيو سدومحلو | |

 ١١ (يملارب» ثم إىماوهل كرش اذ اره أجي الا وهم ١ رث لع ةيورتشملا محا

 هيلز ديلول!لبقو لباد ىص امااوه كيوت علا تيان لبربج
 | قهيلش تنب لوخيف دات 0 لضاساوع_عارلا عرب
 يسب كاملا مشل تءاضانب سواه ادن
 ظل ١ ةثماع ترضخ مم تكأين مصزحر ظ هجاوزا ضع لإ وتلا يش

 ا لكان ونازل صو رتصنحو ةشماه ارهاظناناو 55

 كو كبوشد سكني دوسالا 8,تلزرن بدال هلهان لشد

 0 لاس ةريزلا نب ىسلولا لِبقو قرش نب سلال

 ههاو خشوم رن كل هيا مس!_كرلا هلو غا كيرالا نب ١

 | هع طاوح دج ثتازت تايالا ق كّص واخ عرزعللا درب

 :لنءاجةنانسيلب لبق امازت تنك ىتيلاب ضاككا لوطي و مداوه
 ١ | لبقو نلخنرب ةيسهاوه قطتسإ رمادا مويكم مل رب هرد» نبعوه

| ها ىلصر هت ل قو لير جلب منك ل وسمر لوتمل ةعسر سس ةينع
 ا 

 ا نب ريغان: تلنش تم ايالا هولا اها اناشاو اماخ راسي ميلغ

 َ | 05,لع سا مهمل اوهدبمل او ل جوباوه ١ نيب ىزل) مسع

 اة 0 فىرتسالا ني فمكلقد بهوا لقد طرعغ وا

 ْ 6 ةبيحا نب برح تن وعلا لب هل
 ١ 55 0 راسن عونا كتم امهم غد اشلا مشت

 |تعا ايلا 3“ نوه وصو نثما 0 ا

 5 || مهام ام مهموم ياا اوم سامه لق داو قبقخلامىإثب عيئرلااد رع
 | هيلو بجرب ذاسم مهموم دهام درع تانزلاسو فوخشم تلاع
 | اتملؤلاسي عودا يورج ميمىس ابوتشني ذم كيواسم مخفي
 اس كيولاسيو ةزحو ذاممو ورمع مهم ىسرتمملا نع
 | كميل نبك اذ مهم ىس.نضرخلا رع لدواسو محاور نب س١ نبع
 | ابيضداوتوانيزلاىلازتولا نيصحلا نب ليمس١و نش نب دابعو

 .اترطف ميرو ادونراوملا نيزنب كثيراحلاو ىرمجزب ان اتن» مكبوس



00 

 ا

 ىهو أطونانرات ساو أيامد سيسوارناو أصلح: بوتسيدا ٠
 يعالا مخ أوما بانك اله نم ريد اط تاكو هبهبس هيلع ولاىزبلا |

 نب ثراحلاد سدر انى رعد ىبصل) نب يبوح هب دومملا ند الحر ْ إ

 قب نا همك اا ماي دحاو ابرخك وق همها دس( نيك قرع ٠

 يجود ثحاصل' نب نوم رب ثيراحلاو بهل ارماعولا مهب نادر وش
 -رمهانل له تول ىمي كرين هيكل ناي اشفي داو ىلسإلا نبا

 تمهل ناكول ثرولوملا ىلا نب هدا ىرع نيلث اتلا حرم يس ىنب نمرمالا 0

 تب سومو هل رب هس: ربع نين امل! نبع أ دهه |نلتق ام ئثيرسالا |
 تبي نباجيالاب هدا لسه كلل ذلك أكمل اولح اذ اولامت مليقد وفه

 فتيل مما عصاو ىل !لري هردا نبع مل لوتتملا و عر ًاضنالل هندا يبع
 داحسو يب بانو ناهورعدارك نب مون «وعبس رض هيد لأ هسا || ١

 لري عيوب او ناصلا نبا مهلزحت دوعس+ع_حرباو فوع ساق هىليطد

 دىقعسم نب مخ نيلي املا نسوعس انما مل لاق نب نلا حارا
 تيوجليق»_صاخغت كلذ لاكر فذ هساادا !اولاك تس نا اىيخم الاد

 ديد اد تحوي نمل ب اكل !لخل ته داو فرش الا نب سل دقو بطخا |
 ارانكإل اجر امه شيو مباع اد ملام: ججهسد) بيعة ]بشد ىشادلا ئه تلزن |

 ناسجلك انطب هد نيب شمع ذر نوبنرا هيلصل مدا دالوا) نعانبالاك ءاضد | ٠١
 نسف ارص كولا ,مىبش و داياد ليب اهد ليباك هينبب نسومسو قنا هركذ ظ

 عاوس و دوو كثيرا! نبعد ثيعا !سرعو ثيُسد قرابو ددسدروعو |
 7 قرعو هروزحو فرشاو هملكا . هئانب و شو 3 فوجد ثبونعند

 ةللضل ا ورتشم ب انككا رم اميصن !وتواثد نلا ارت ملا, ثيخملا هماد

 مهاساو ليز نب م دركو توب تلا نب ل لمن معاق ختلزن ةبركعراق
 ثحولا بطخا نب ىجورتننب ىربع و متإلر) تب مهارد بيبحلربا| ع 2 ٠ ٠ ٠ 0 ٠ ا
 ثب عمو تماصلا ب س ناجلا تزن حا مما بري ثمل |
 ىمس مكي لبد أوك مهل يق تميز الارث ملا سشبدو دي ننس مهلسو ىيششض |
 تهز امجنربال ا5 موه لا هبولصخي نلا ١1 ثوع نب رجلا سبع مهم

 َ ممب نجد غد ىحرملا الاه ربا 25 ارمسو ىل سال رم ىغنرب ل ناه )
 ةسعاحدر تلزن ىدس لات سرح ادوروؤس فاطهرب ع١ رسم اهيل |

 ممضالاظ كت رز ا هافرت يذلا نا ويطالا ومسح نب ميش معا
 امره أباو معهز,نب ثبرادلا و ئاخلرب مها نبارلع مهد ةيركع مح

 هكانلان سنه اباو جاجلانب هبنم نيرصاحلا أب ايلي ا نسماولا



 الامل

 تداجرلماو د ميحرباد_ر هر دأ مهموعسد نموعنس يق د بخل لمد |

 | ىفاثس ابعو لضنلا ما هما و سامه ١ مهي ويس نيؤحضتسملا الإ

 نوتسورشمو ريب اوم مونشلا دؤأتني نزلا ماشهرب دلسو هعسد
 ب || |[نوتوتسيو ميارعصاو ةررعب نيس مه كولضي ن١ مم طن اط تمير شمه و

 ٠ 0 يه س ارجنرب'لاق ميلعلا ذل انوع ارنا رك اصاخنخد فيرا نب ىمك

 اباإ | مس ةموس ةلواجلا طركرتفي هه'لق كبوتنتسم مجادصاد مالا نب ١

 | | فكما رزختب طخ مارس رمل ثيملان تما الو هدب عتررباج
ب نيزو متاح ثراء رع مهم يم م0 لحا اذأه كيرلاسب

 0 بئاطلاو لملمملا ن

 | | |ةمامورهذا ععاس رعوعو هروح روسو ىرعنب ىداعد

 000 يتلا كنب توج فرط دب سك سوم [طسع
 | لع انث ضد ىش اغلا نع م اؤ انس نما شيلا ل تلت تايالل ةدوم

 اك ىسساوا نب ةعمزم مهموم ثللم هعمل زنا الولاولاكو سد سدو مانجو
00" 1 

 || الد لكاد نيرص احل او تلغي واو عراكترب ثيراحلا ثدسعنملاو

 ثنا لما اه ولا د١ وني ألا نأ لسد دوعسمه رباو_رص او ىلا نب ١

 تح ارض ننارل اولا 3 طينصلا نب كانامم_رص | خف ملم يمس كوم نجرشمب
 | [كاراس ةريحل درب سبلولاو لجوبا ممىمس هسا لع قوما امزشم قاد

 لانالؤرع كانا, ليز نب لدىمشسو ريشش نب لمح صن يم دعاس ره
 ,ر | |[بنهس بوهران ينم ئل. نم أ ضي ناو صاد #]نا ثب دعس ميسوعس

 |( رتخس دوسلا#ا "رب دارتمملا |رهيرك ىل ثب نال ا تعد فزأضدا» بويا ىبإ

 ١ || ى# ةقرنملارا دله ا مهد اوركتي نلا كابر كم ذاو لمحو مس ىمس
 ظ مطم رب نيدجو لسجوباو ان أيطسوباو هجسر اسي هيبيشنو هرزع مم

 | كى يزو ثراحلا ب ضنلاد صاع نبا ثداحلاو ىدحنرب ةيعطد
 ْ ,تاكام) مولا اولاق داق نئلخ ار ةرماو مازجتت ملحد دوسالا نب ١

 ١ لااو بوش انما لون د١ ثراخلا_اربرظملاد لمجوا مادومس ميالانه

 . | | ديلولانب سدو جرن طدع مهموم «الوهّرح فور م« قلق ذا
 1! | ف كلك هلع رارص هاد هس نب ثراحلاو هكانلا نا سقوباو
 | كلافلزبب لخونو لييمعو سابعلا ميم نيحبس ازد اكىراس لا هك ديب
 .| تاهو رشم رب مالاس مهموم سيدزع دوبهل) تلاقو أضن ليسرسو

 .( لا فيطللا نوب كالامو سن ننس أ شو هيح سرمد لوا ثبا



 مهاررشم ميراسارب ضابرملا مهدت كوااماذإ نب نلاىلعواو |

 ىلماوداو ىكداضدا» قرمنالانب هلدا ببعد نم اورعد لضة خرب )

 هبلقد ركام عاملا ا بوم لاجن هد ىراتشتال

 دا كنوشني ا مياهص او .تيلاج م هاشماءابع ميسا ا

 فلن هيماو لدمج ىبا مهم شيش سل اجر ز,تلزغس ابعت | ا ظ

 مدا دبع كا ذلك اذ نيسابع ماى رت ىح د صن رن اوناقق | أ
 53 وس زو سوعال ريش سيب ١ دالو) ص يس هسردو ةرم) ناني ١

 غن ساعنرب ثيداححلا مم يع ثاحم ىروملا ميس - نااولاكو محادق ||

 دس راغمب مهن نكي مواسا/ لع هوذا اركتياناس اذا نح ْ

 ابيب ليشولا ميمو“ أن ليبس وحبي !ىسمل درب نزل اهم سني لاقو
 كيداحلاثررطنلا مزج ريس ثييرجلاول ىرتشم ىسادلا ضل
 ا لق ١ اولاذق سطل نيب نشد ) مهموعس ممم
 اوباو طيعمو !نب هب ةبطتمزبوم ةزلاملا قلطناو .مجنحا موعدا |

 ثوب نعني دوسالاو بلطلل ب دوس الاو لك او نوماملاو لسؤج

 ان متل اجلا ابو لمجوبا نيلمانعلا هبومس و الاحدىرنال الاماىلاتتدأ ١
 نصامورصاشو وسو ىرحو ههدز نوملا سرعت لولاند |"

 اجلا «ارو ئم عليو داش بتعز ن١ ن فىرسو مهحالاو نأنساو دزالاو ا ْ

 ا, ئصح. نب هليصو مي نلاو سد احارب شالا مه هع

 بع ختم زن ىرسلا لاقامقاراغني ةلاارت ملا مها نبا أ
 تلا كو اني ل تينا نع ها مك ابني ]) نيف انما نيل تب: نيس هدا ١ ظ

 [*ىسلكا , 1[ انساك اجا ) نكن ىف١ تن أسر مةريفذل |

 'ههيوتب اى اوم ] دولومي شد تان هيمو ل طرمم »نب مصع تأ

 يس مام لو شرير خد اها كيما نرحل مييىهسانسجمئل

 ١ ا ا 000

 | ا لاظروبا مهليلدد مرش ةهزبا
 ٠ | اغيل ئلخو ةبهاو باطلا نيدوشالاو لكباف وعا او عملا 5

 | هنكمالد تءاناويملاد ماق» ت امهجاماو مصها) ثمين تاشب



 اعز

 ريل اداشملا

 ماو |دسح ,يرل لوو هذ انما ائيصوو لامنإل نع كابول اسم ا

 ع

 ظ تبا موا نرب مسالا كرسي وناو ىامشلاو 20000 ظ
 هع قو :لجلا» أمتعاب ثيداحا هيذ 55 سى و سب رضل ١ ١

 نصر نو ةربثك هي داحإ وللا لك اضف د مطوو نييعل الع

 ب

 0 ١ 2 به يسوع مسائك نإ دوو مهلا و

 , ( | اهيلاتو) تياد ثارّملا ىهذ لون نم :امسا غرم سلاف ذاخل عوملا
 ! 0 نرخ ربع هنكل ؟اهرّملا ضعبل ) دريم
 1 ان يه رسركذ متاح هلنبالاثو كيذ:رع ن ايش تاعبملاو

 ” ماير انج سيب عمم ١اشرح كاوضلا ني زنب»
 آر لد رحت شو خامل صل ةزاق سدا يبه نب د بع نه لامزتملا ]ع

 35 ةسلشما .رمو هنم هاش هولي و ل5 كينلدزل اذ لف ميا هر

 ا 1 اسم بدالا غد ىرأذعل! ح١

1 

2 

 هد

 0| لاا نع اجو يخلو ٠ كفلربملا ميدو نما ه3 هع ث-
 | ةاطاع جوحاو « صرحت ان» ةرثع كولا مل انلصو رمل و تلزع

 ا عابس نب بيبجإش و ميس نب نيزح. هما (رع

 ذاجي ريس نز دم انكد تانمئم هاذ د هونمئعل اجدالولف |
 0 ا :هدرلا ثارضلا لت اصخ ذل 'هيعبتملاد'قأشلا جوملا عش ماو ١ )
"| 

 لام هذ تررحروسا لك اضد طنهرلا لكي اه هدر اد اتنكأ
 / ٍ 00 تال عنها هش رورو

 1١ امسوهو ثراحلا قرط ى اجراعد_يرارا دوغ زمرسلامجرخ» دلخلا
 ١“ | اتلك نت بوكت لودر سو مطرد ىلا صرد»» وسو تممس ىلع ةرع
 ظ : زحاه ذو ةامءاش دم هداك اق هزدا لوسر أد أهم جزجلا اف

 هياتم لنا سيل صئلاوهو ينام كحد
 و نئيتملا هسا بحوهو :هدل) ملا عراش اه قرشا سب !لنمو

 دايل رد خد رت )_و نااوهد ا مكشات ل

 الد درلا ةريكىلع واااو الملا ده عيششالو ةللال م نس تلتالد

 00 صد من لمع صو قدص م لاق خت هسا ونت

 رقي شيررح ايلا حياد منسم طارصملا ىره هيلااعد_ مو
 :و_رطرالاو ثاوهسلا نم هدداىلا بح نارّملا هومر رم قري نإ رد) !

 ئماهرسول رن دار ثيرح ىب_قزمّرملاو رجا جرحت سنا
 ظ 0 يور هدا هدددا بانك ره عروس اصِص همم زاد

3 

0 



 ةقيع ثيرحنرم مربع د لاخلا جرخا» بهوىتم بهي حمي ذؤيب
 مث !نياع هربنح يدب مولملا جدادتسا لعذ ادارملا ارثدسم كج لرب

 ا عل دجبإلا رخيص عم لدي اد اد'ملا بجاصل يشي ال ميلا وبال
 تببلا نإ ش١ ثيرجاسرازملا جحاد هلا مزلاكممىجش و لس ْ

 انارملا هيهات ال_عزلا تيبللاو هريخ كت تارتلا هلقارشن ىذا |
 عزطلا ميوعهدل ثدلاثرمعنبا تيبدح اح وارطلا جرحاو هيجي ١

 . باسح نم خرطي تح كاسم رم _ريشك عرض و باسحلل ملأ شيالق سيكا |
 اهون مي رهو موق مب ماد هلا محو ءازتنا تارت ارثلجد ل هاكلا| ْ

 غن ارملا ريم لا ثيدجار م ئفاربطل اد ىلاهدوبا جوخ او ثيبيملا
 اشرب درع ثيرحج. رم عزيحبو ريحا جحد منو دضعالو كاس شفال ||

 تما هالي دار فيشضوب» لاق نأنلا هتملكأ ام باها خب دارتلا ناكول |

 نم ند هائعم عرتعلاكو ثارت ارتد لى نلا مثوجو نسملا نلت |
 سم ناملالخد ع نارملا مجلد اذا 10 عتعلاكو انازتلا عج

 مهلكاو هلطيت كلداثلا انا هان ىراشالان ب١ لاكو سب نينا رم ْ

 سال ثري أو اسك ملصحّ لا مام اطاد متعو ىلا عامسإلا كرم ْ

 متياوانسدحلتم الد هلطسد و١ 'ا1لا هإسني ال أه اتكثايلغ تازئا و ش

 بؤلحإل رم ملثل أب ه]سنجج نه اظلا ع6 هطسع ناو مال ميسطلا |

 حا اماه طراد الا محول كلل اهنرب ممصع تسرح نب و اربطلا لشعو |

 باها خر ثارملا ناكرل نعم نب ليس ثيرحارد ةرزعو نانا |
 ؟ ]نش ندرس ) ثيرحئنريوصلا ز.لفاربطلا» جيخات نانملا هسه ام

 هناعرح همارح مرج د مل الاح لج رانزملار ليلا ءانا مرهوتي ثازتلا
 ماكاذا تح ئيربلا |ماركلا ةرعسلا ىمثر رإسجو راما لعهمدو

 ماخومو ةنجلارلا هداك همافهرإمجح:رد ق رصملحاهو منشس محاط ١

 تاارسلا يل تح سن ١ ثيبرح ند اهاربطل ١ جرحا و نانا ىلا مقبسا منَ
 در ض) يرحم مكاحلاوزتجامن باو ىأسلا جرحاو نجل لها ؛ًارع
 ف ٌتيرح ئد مرتعو ماسح جخاو مص اخو هدد لها ىف ندارتملا لمخا

 مزغللا مجرا ذا مرحا بحي لا رس ميلعردب ١ ىل ميم ١ ل وسو هنا مريره ْ

 ناسي تايد ث واكلات ١ امله امس ءاطع ت اقلخ ثدلات سينا ١ ا

 اميلسم عيحاو ناهس ماظع تانلخ ثولذ ى اريخ ةالصأ كرحا ظ

 يبرج. سرها جرخلاو هدد ب انك برجا رح هدا نبع درب اج ثيرح | ١

 ظ املا اهؤدرم سل هرثرممعوب ١ جخاودإ ةجح ادارسلا ناك ةسهعلا جود |



 اااعب

 همأو نيل ىرصلا عه لتذ « مهددا ليس خ,ادارملا «ءارك رم ىساعرب داعم | ؛

 0 ةسمهملا هدب جونالا ادارتلا عراد طهلجر نمام |

 ١ عاتب هلحتم رأي ثارملا ليم ةمخلا هوي قا

 هوإ ثيرح رم طسوإلا نعل امهر كايلوا نسحو نيملا صلاد

 هب لمعو نإرّملا ارث اه س١ نب داعم كن دحينرم أ احلاو راو دواد

 وج ماحات ةماعلا مويه هارلاونسلا
 اع 10 ا

 لا جزحاو الممل معىنلاد متل اذ مكي كثنن اكول ايد توسل

 0 هريظتس اق نارملا ارو سرع ثررح صرحا و مجام_:ساو

 5 كاملا لها رمق هريخ هوهس و كلما هدا هلخدا همارح موحو

 )لس نم ةماهاربإ ثيبرح اوه !ربطلا حج امرانلا مل تبحو نه

 ١ فينا جاد صدف كونت ةرتلا موب هتليقتسا هم بانك م
 ااىزلاو ماركلا ٌمرعسلا عم نارمل ادرهاملا ةدس ةثساع ثيرج رم |هريعو

 ص ١ جاو نارجارل قش ,يلعوهو هش متعتشيد ادارتعلا امد

 ب | جس عوعدرل تلد اك نارّلا عم نم اج كيبرج رم طسوا»
 ١ نالا نم ما لشسم_وسوع_د١ ثرح نم ايهربعو ناهشلا جرحاو

 | نكس نللشو بيط اميرو برط اربط جبال ل شم نارغل ارقد

 .اةاتلالثمد اهل عيدالو ببط ابريط ةرّجلا شلك ةدارتلا ارمي كل كذا
 يجافإا) مو رم اميبطو بيطار اذ : ايلا لشكثدارتلا ارعل ىلإ

 حلا ع>اوأب) يد الورم ابرمط نال طملا لكك دا نمل اان ل ىلا

 ْ د رلعو ثارّملا لا ياعت سيك ان ظل لد كريخ ناملع ثيدح:مم

 هد | )ضنك مدلاكل ارثم اسيلع هدارتعل ا لضفد اهمال طقس ميبل
 '[سيلو نا اانا سابعاربا ثيرح رم ماحلاو ىطهزتل ١ جيحاو مقلخ

 ثيرج: رس ّدجامنب) جرخاو بنملا تيل اكاد املا سوط مث نحف
 | ىكصتن ادام نوري هس١ باتكارم يا لعتششف ى نت دل سأل

 ا | ١ وع مسا بيحس برم لو هك ل اه

 | ىس اس ةرمتولا مه هاقدد هل عاضإلا اره مب س١ ه ليه هدام منت نا هد

 | اهدا نالا عرش نيمار هيف لا جرا باسل
 نا باشا دب رطو دم هيب هل كس ااا
 ١ رمل ناحل ثبرح اسما جحد ادها عرب وكلم ىو !واضصت

 | ةريدهو) كيرحنرم كذا جرخحاو هيظاللظال موب هه لظ ع

 ه] لوو معرتعربذ هلع ضرا براي هدن بدال وي م ةعاركلا



 ربيع ةيرججرخ جيحاد منح 1لكد دايو هقراو 5 ْ

 6 صدا ثيرح:ره جرجا نيعلا ادأحيمشم نانسلاد مايصلا ا

 لمصكئلا داّرملا ىنس مب نح امم لما 1 سس هسنىلا وتحت لنا ش

 امهرمل) جوتح) دمار د م هرداص ئاشلا

 يجد و سا لشاام اهيجرم بمك اب ]) ثيدحرص أحلا ىأشلاو ظ

 راحو ريحا جلا اهاشملا عيساىهو ادإرملا ماله ليخبال خالو ٠
 بمررس ىهلا ثارعلا ق ةروس ريفا س احب مسد ىزع ثيرج: ره
 ادارملا لنمندا نرد ١ ثيرح نم كاحلاد اسعشسلا ةىسريللاد نيبلاعلا | 0

 ملعا ىلا مم !نب نيمبس_دإ ثيرح مكر انما كثعملاملا برس ىهلا |

 نم عرسه ؤ بع جول -ريملاسل) برس ربملا تازتملا ف ةروس
 مرمبلاو جروام ثدارعلا تدلل لس ب اك ةرحأذ ساريا فسح ا

 ثيدلا ام جرت دا ط رش ١ نإ سد ١ ثبد رحم لرسول جحا غلا 3و ْ ١

 يده او دوعسعن با ضباملا و هايذ ارت ةرغملا عروس مس 1ذ) 1

 سال ثيرح ام ى مزمل او ملسم جرش لىلمنق ثسرسدا سبت و

 ري ابولم اد اكس يل ١ هاو معلا مع ام)رمل اد ىف ند اممم ب 0

 اكميلعر ردد فص هرب: ل وسر امو برضو ادمعلاو هرّمبلا ةبوس صممت ١

 تا ايعود نام امناء اك لاق حل ئرتيسم اهل أشمد تث الث | 0 ظ

 فاوصريط رف نام امم اير فرشس اطؤس تاوادوش ناتلظولأ ١

 8 سما اوليس هرج. ثيرح :رهرهح ١ جيخاو امهحاص نغ داجاحي ||

 !ىليمت هلطملا اهعطتسالو ةرسح قدكراه نزح فاق شل | ظ

 ةمتدل عود امهمحاص الاظي امهناو ارهنلا١ امناف تاع لاو ةرشنلا ةروس ا

 ماا ناسرط يا طداباجاك] ناتسانع امج اك |"

 7 ألسو امان لكت ن١ نس نب ليس ثيبرح ئه مرتعو نابحأ ١

 تاطيش هلخيب م اداب هب دءاهارد نس ةرمبلا عروس تارتعلا | ١

 كمال ناطيشلا رلخري 0 اليل هتدب_ؤاهإرذ سو مايا الث | !

 كسارة نسم لاصلصلا كيحز بشل ةقببيبلا جلو لاي

 0 ا ديضعز جبخلاو ةنجلا ذ جاش جي مل نب ٍ
 . (مىحاو نيش ”اتلااتسلا هليل تارعلاو عرمما اق :رهأن

 ميلعلص : ةحمألا مى, دارا عروس انو سل كد لسرم هوبا |

 يجزم سم جوخ وير يد رواه زيه ل١ تكافل
 احلا 3و نما جرحا 6 ىيسركلا ميا ههنا دج أنك ١ بشلل ظ



 | | حرم هاو ندسم طسوام طن اهاربطلا جح١ دوه درو أهريح |

 | تيتساضد كاملا كراشتو مروملال د نت ذلاق افوقوهرمخنب١|

 ةرقبلا ادازنلا م انس ندو امانس ؛ىثلكل اذا ةربره د0 ثيرحرم

 فلا نب ثراحلا جحا وس لكلا رميا ادارعلا )يسره 7 4 ابو

 | 107 لعاو هرعملا ةروس انارّملا ليلشوال بيروشل باج

ثرحج ام ءاشلاو هن ارحترت) جرحاو ىىركد مياه
 585 مارا 

 | هنجلا لوح د ند ميعنع مل مب ىكم ةولص)]كرب د د صم ركلا رعي) 1 ره

 1 !نعلا مدر صخر ركل) يا لهجا ثيرح ص ىهح ١ جرحاو توم نال

 وعسل شيبرح ممل همام جرح ةرثبلا متاوحذ_دروأم

 نجا جرخا ءاتشكم ليل ذ هملا ةروسرخا م ةيتيبالا ف

 اد وما نر او نيتي هنم ماهل !ىنعرالاو
 71ج رحا دار لارخا غر دروأعلايل ثلاث ناطيط اب رمش رادو

 0 كميل ذب حرمت ىنحا !رف نم ٍناذعنب ند امع ثيرحت قبمبلا

 | ثدرمع نع مزيعد ىراردا جيا ماضا» ذ دروأم هين مايق مل
 || نطلا عيل: 3. ةوأه ثازّملا بجاؤد ضماشالا اذوقون باطخلا

 ١١ || قلم لاوطلا ميل ١نخا م ةشماع ثيدج رمال ىحا جرح :

 |عضو ناخرلاورس و دوهو ةارب ةروس_تف اثم اذزجبا) لع ثيرح
 5 | ثبذامم كرجرهرج) جرحا 0 در واه بول« اد

 |كبرشر) نكي مل ارلو نادت مإىزنا ١ هسرمحلالكو للعلا رئي شدا
 ظ تفبكا ذ درواه يبت هربكد للا نهىلو اركي لد ثالملا ل

 ةامجلا مج ذل تبا بوس ار اوم ديحجر) ثيدحنرم ملا جرج ١
 يرحم لسم جوحأوو نيئمملا نيبو هيدبام نؤملإ نرهرإ ءاط)
 لل رب مصع ن ١ مروس ل وا (دح تاأيارثع طوح ها ييذكل

 | | تعبرللا غروسلواارق ف شل ثرب ذأعم كيرج "رمزا جرحا و
 | تشاك اهكاه رق نمو هسررلا ههرؤ_ارم ارو مل تناك اهرخلاو
 ' | افاعرم كثىرح:رسرازبلا جرخاو *السل ارا را نس.اهارؤد مل

 1 | ةقدإ باكي الا احلاصعلاهغ] ميل منر )ً اتلوحرس ناكنذ ةلماؤ

 ا جر ديما ىلا 5. رواه تككولاملا موشح كمه لا أسبا انهم
 |امل ميلا وب ندييبملا ملا «خ مه مني بيسملا لسرع ص سيسعو)

 || عت كيل) يبس ) ليم يبس ل لومت اهيجاصلظت ناحانح



 اجور دوب» جيخللا_رسن 9 درو اه ثارصل اروسن م اهرجعىلع اجر دأ
 تمارصلا بلك رجه نآس نب لقسم ثيرحن رم هريعو ادأبحترباو
 ماترم لعاهو رق ١ مل ضنعولا] رطل نال و هدا يري لج اهاركيإل

 بلقو املك لكل ن) شد ثيررح نجر ارا او ى نموا جضحاو ََ

 جحا تالعرثع ادارملا ةارق أت ارب تكره ارق ند رس نارملا |
 ندا زو ؛اضنن» رس )رق عزم عربرهه_زل ثييرح صه ىفا!ربطل١ د ىرارإا 1

 لك ةارّو لع مواد نم نشا ثيدح انج دلربطلا جرحاو .٠ ها نشغ |

 تبان ديبعوب جيا ميال و درواع ارب تام تام مث هليل |
 كتل جرحاو ميم اوما تازملا بابلو اب ابل_س لكك ندا فوقوم سابع | ١
 تماقيلا ف هروأم نرزملا جاسد صماوملا اذوفوم دوعسم ثد ءرع ||
 حجما هليل ذ داخرلا مح ةريرهرل) ثيرحنرم مراعو ىنمؤتلا جرحا ||

 ره ىجرارل) جحا ل صنم و هروأم كاملا اجوعيسرإ ضختسم ١ ١(
 نئعزلا لّسصمملا نارّملا بابل ندو اياب سلك سد اذوقوم سابعزربا|

 ماسلا سورعد سورع_لكل اجودرم ىلع ثيرحاىكريبلا جيا 1
 فاشن وو نمدلو دوا درب او حا جوخ ١ تأيسمملا نرجللا|

 لك تاأمعسملا لرمي ند اكملسو ميلع سلس عوجملا اد ميداس نبض ان ع وع ا

 ذيك »لاق ميل ثلا ربح يد سؤ لونيد شريان للا ١
 نط ابل وره اظلاو لضلاماو لوالاوه هبت مهل اد اشملا مالا ةرسمت ا ظ

 هلق ىلسعيثملا نا لها نع يسن نري ١ جرحا قو ملع _وش لك وهو |

 تممنالاكر نشا ةروس لرعب ادا هىصم لخا اذ١ ناحرم_رصو) مسو د

 نيحارف نيراس نبل ّمعم ثيرح س_عنمزللا جزحاو .اليبش ّتِمأ ||
 21 طه لا نيعبس مب هذا لكو شمل ةزوسرحل نم تاير ثالث مصيأ

 اهيكنيحاهلاق نحو اميمش تام مويل!ىرؤؤ تاماداو ىميىح هيلع ١
 مت اىخازق سه ةماعاو) ثيدج رجس بلل جزحاد تلزنملا ثالث ناك

 منخل هسا بجوارّمخ «تليلوا همود ق تاأذ ىأبت_ لوا لين رشا |
 ذ مربض»» كثيرج رم كا ىلاو نأ راو مجرالا جرحا كرابت ١

 هديب ىزا» كرأبت از حلجر تعش ميد مودل ةروسذارتلا| |
 ىهن هضاملا ره أ بع نب) ثيرح نم ع نهّرملا جؤحاو ثدرملا :

 بلكؤ اهنا تددو ثيدجرم كاحلا جزحاد نعل بازعاص ةرخملا | |
 ابتيرحم_عاشلا جدو تالا يبب_وزال كرأتت سئهلك|
 نا ””ازعنهأبم مهدارىنه مؤ لك كالملا عرس ىزا» كر أنت ورق دم دوس ا



 م ظ

 هيلع ىلصسا لوس رنا لاك ماك لا رع نيبعون) جرحا نعاما ظ

 مسا ميس ابلاملذ نكت عى: لاتف تاهل لطفا تيسند ند لسمو
 !ا ]| | اثيرح م | وصلا سيعجردد 2 رح منها: مم_لاك ىلعالا يل

 ماا | ت 1 وم حم يدوس جتو

 » (| | ف كد نكمل قزعزد فربعر شب ل قش باتكذا لها ئماوزعك
 1 1 1 ) ذاارج_ روش ثدرح(م ىلهابلا جرحا هلزلزلا ىكرت قحدنجلا

 1| |لسرمزم نيبو جز تامداعلا نارملا تضدل تلدع تزل

 :|ملعضت ليس ت ايداعلاو  انارعلا تضد لركت تلزل131موسحلا |

ا كوخ عيطتسي ل اجور شرخ ن' ثبيدح نع مأحلا جرح. كلا ْ
 ' |ضياح

 ضرس اهل 5 #ي) ثعلا رصد ن١ ميطتسم نمو اولا مود لك.2مي1ثئل١

 : دحام ظنمزملا جرحا قواك ش اكتلا كلا ار انا كرخا ْ

 اشرس جرحاو انارعلا مند نبوزداحت ا امر اي لق س اشرب»

 | /(ىه ١ جرحاو انارتملا مند دوو اىك) اهيا ان لق س أبعنربا شسوتح

 0 | | 7نملا مجد ل نيل نبوزداىلا هير أي لك ساس نب) ثيرح: سرع

 , ٠ اهمايلق «لرك :١ يو احم سم لذؤد ثييرح ره ياجلاو نهح) موحاو

 | | ىبا جزحاو. كما درم ةنب اهناف ايم خلع مثواك
 | ههاب كآرشالا نم يرطت :لكلع كك داال ١ س ارعنرب» ثيبرح ىىلعي
 ظ 01 ”نهزملا جرحا ن صندل اريكم نمنع ويزن اهق ١ اسرع ااب لق ؤرعت

 ||| 2 ضواخالا تارمل جبر قتل او هه مطد آحاد ) ش١ ثيرح اس
 || | ةاضال درت ل نت نحا ساوه لق مربرج ا ثيبرح ص مربعو لاسم

 ا( طسوا» د 'هاريطلا جزحاو . رتب اصلا ]نس دعاح هسا و
 !”ىوىزرلا مضر نىحلا هعاوفإ ]قش سمنت! _درب هدا دبع ثييرح
 |ةللخوربتلا ةطغض ص ىاد_ونمزتلا جرحاو .هريق سني ل هيد
 [ نم ا ثيرح مى نهرتل ١ جراد انيكأب ةسيملا مون كك نلملا

 || اككدنس نرخ بؤذ منع قماح موب لكرح هوه
 0 هدسعىلع مانخ هشسارو لبع ماشي نا دارا ىمو كبد هرلغ ابوك نا

 : ىريعات براءا لوني ة لا جود ناك ١ذاخ رن أه صحا هه وهل ارق م

 ١ث ديلا لبا ثيرحام ىلربطلا جرطحاو نجلا كان نعزخد ١
 1 اروع ا5 رج رإ هدا بتنك اهريغو) ةدلصلا غرو اه لحل ههاوهل ف انه

 | | دحاسارهل5 فس ةريرخ ١ ثيرح رم طسوام ؤ. جوحاو دأنملا

 تيرم ب ةيعنبر شعار دو دنهل صقل ىفب تنازع

7 

 دل



 هير سريؤصلا ذب جخلو ثولثر] ىب تبثالث اها نصو |
 «)ر اغاكف قرح ةرشع جن ١ ميصلا ةزاص هج نحاس هلك او س٠

 ع نات دولا ىناا دان تم ضرالا لهل ضئا د اكو نامل[

 كزبعا كارل ل اق رفسو يلع رس ىلصعو لد هد هبمع ثيرج هرج | ١
 تاكرملاةءالو رودنل 12. الو لبجم الا شالك ميرؤملا ف لنا ام اروس 1

 "ندلا برب ةوعالكو قافلا برب ذوع! لك و دحاساوهلق لاك الدم

 سو ,يلع سالم عوشملا ن١ س أبهنرب) ثيرحنرم اضيا حررخاو |
 .دىعالقلاةرلب لاق هد وعمل )مب خوضام ل ضضد اب ةلرخا "لاق |"
 اكدمجرسلاو دوادوباجزحاد ؟_س املا برب ذرعا لكد قلضنا برق[ ١١

ع ثدلد مصْن نيحوى سي نيح دريت دوما نحاس 1
 كن تار

 8 اصر قرم شيآع ثيدحا نب جيخماو ١ سوك .رخأ
 انلا برب نوعا لو لولضلا برب زوعالكو دحاساوهك هعمملا ٠

 ت”يهداحا تقدو ىخلام ةحملا لا ومسلا م هسا هذاع) تاو ٍ

 ”ىطلا ثيرملا اما ا ينتج نط منجل ا هترخا لصضصتلا نه نهأ

 لتس لهما 2 كاحلا جرا اك عوضومرن ا عروس تارا لك اضخ ذأ

 يركع نع كلانا نم مداخل ةريصعو الل يظ لد ىزيورل ادام فال ١
 ةهركع باصصارنهرسيل و عروس ادا تلا لم انضد طر سابع رد ىغ
 هتف ا غتش او هدارسلا رع لوضع بو رس انما تءار نا لاق ١نغ |

 هلرقود ةيسح ثيرذلا اه تحضوم عما نب ذاعو ةشينحرفا |
 مبعخنب قسم تل قلا5 ىر جنبا عا ضعنمالا دات ةمرتته ذ ناصح 1

 ًاسهتعضو لاق نك لف انكارق نع ثري داحللل كام, تلنجسثي» ره ميز |
 م فىثدحلاة ليعسس رب لهؤملا نع انميورو هذ سانا بغرذ| ظ

 ىرحل أ ىف ةروس ةروس' نارا روس لم اضد ذ بنك ت نإ كييرخبأ

 مهل تصف قصبلا» مشب ثملاقف ميلا تصد حوهد تيارملابل جرا ١
 !ذافاتيب ئلخد او ىديب نخاف ميلا تصخ نادابع زهش ون دحلاتفأ

 خر اي كاهن وثدح حلما زهلا مذ خام مسد ةهوستلل سرق مي
 تامل 'انعاوبظر سأنلا أنبار اكن و دجا شرجي ل لاك كثر. ره
 ع_الاصملا ربل اكت انامل ١ مىلق اىيصرل ثيردلا ذه ميل انمطزد |

 مكس اهنا معاويا ف. ثنسشعلا ام ورك ذ نو يشمل _يدحاولا أطخارسلو | ٠
 اهم نساننائلتخا هلض أقر ن)كلإ ََك 0 1 دع كلاأا |



 لا كورعشس ل (ئسملاود ١ مامارا بهذ ىس ص ]ضت) داوم ا

 مويراتو دنا موداك عيبا ادال غلاما نابحرباو دلك اماركىنإ

 ا ىجن ىجيلاك كالام نغلوملا ااه ىورمو ميله )ضن صن ليضع ١

 .ًةلوسد ومد اذا تللاه هركشلا ناو ءاطنح_رطمب ىلع طدازملا_رطمن ل يضنتت
 .لنثا ام بعكنرب ىبا ثيرح ل نابح نب:كاقو اهريع هود ددرسو١|

 ْ 1 اعداتطس لسا ادا ثارعلا مالكم ليخال ةالف مروا لا هلا

 ٍ م ا يارا د فراشل ىطم اهإشم بإرشلا انهلينجالاو مير قمل

 م "الك اول عر ضنجا رم اهاطعاو مال نم اهرتع ىلع همالا يه ء[ضنعب

 السره قمرات هادزلاك 5 الق كل ضل! تم اهزيزغ ىطع» امم لك

 ١نيورحا بهذو ضمن نملضتا ثارعإار طم ناالن جام ميدار)
 .ش ذىحل الب لكون ١و ميوهار تن و اعيسد مهم ثيداحالارهاوظل ليضع 1

 .ء | ماعلا ولا زنا ىطرتل لاق ه_طازنل اد
 طع ليضتنرإلا ترش! لمت المل تازّءلا سهاىج .ك طانطلا لاكو |

 :ممد ابطس فرض ثيك هددا مولكمرلكلاو ضب _لع ادارملا تبا

 0 رد سوس ص طرا انصح مولد ثركو

 ١ هرراذل» عروس نسب و تاأنب املا ياو كتيركلا يا اب قرملا لا

 ا اةقرطتسملا ةراؤملا كاشف هزعلا داستعا ىلع عاترتو تس روسو

 [ل ندى زد زومو رلسو ميلعرسا لص دلاسرلا بحاصرلتف ديلشتل اب
 [ناد !اءوس )لد باتكا :حاذد دارملا بلت رس لاقو انارتلا ميلع

 امازعلا كل كرش محا ههاوفلةد ادارملا !ةلئتشس سيكل تيا

 لا ًاياراو وسلا ضي رعيصتتو ارم! لذ اضحإ ةدراولارأبحاظو

 اي اصخل نبا لاكو ىبن) وصخ انيوولت خذ باوسلا ةلسكد

 يلام عجالاقد لبصنتل أب ةهرادإاروضمل عم كلل ذذضولاتخالا
 | ههاهزتذ عربع وده ولك ىبلضفا هللا هنلا مدلك مالاسلا سيك نري
 | مما هلكمس مولك ىهؤلل لاكو بهل راادب كس - م لضتا لح

 ١ | غم نم علب همداك ضع لاب نانوجيل هو تتيذولحلا مولكنم
 | العلا اذه لذ املا لوز وعم د١ لعن ند[ ئبشي مكرظن رروصمل روق زيوج
 مؤ كاذو طلو نحبل هعضوم 9!لنه انا [مداكألا !نه نم مليا

 اانا محموم و كان ثا هحطوم ل ىلا اذه و تفطلاو سحر
 ١ | ثيب هلاتللا لم بطلا لب تمد * ئم مليا ناحل سن اوه لك ادا لاق

 | لب عيعريز اقر لعاعرراو دحوم !ايببو بهما ركذو سركذإ



 ا

 ا
 ا
 ةرابعرحوت لبد تارشحلاد ميلغاعد بها اري.تبت لاقي ههاىجشت | 7 ا
 ةرابشحزتو) نجاره وغلق ذ نك نكو مزه م نسحد هارشملا اهيل ١
 بهلول اري تيدت_لالظن ١ذ1 ملامل اذ أنتم علد» نس امحرلا ىلع ل نتي |(

 لإ ص قنلابأب غي جا ساهل ىلارظنو نداراحلاب اهرلا بانالا
 اهائاتحا نلت هراعلاكذ زن ١ خال ١ رم ملي :ايهرحلا لوني ادا منكم ال 1

 مندا ريلعاضمو جالا ملخشرملا >!ملضنلا مهضخ لامذ ليضفتلان| ١
 دورمد ننحا هركفنو امييبع جبتي سؤالا دتلو ا
 مهماد احراق نمد ام لمنللا تان حس لب لفقد ىلمل!فاضو) ا

 صولا ةروسو شحلا ةروسرح» و. مسوكلا ةيدو :ميالا دحاوزلا|
 اب تنَن ولاثم 1 دوحوم رسل رب اطصو هش ارجو ىلع تال ملإ :رعأ
 اهترثكو ةبيحيلا املا ىه انا ليضئتلاذ اهلش ناكامو بطروا|
 امجد.« ايشمالا عجمي لييطتتملا عم ىتبميبلا دع لشند لشن لاق ٠
 انهيلعد س انداؤع دوعاو ىزحأب لما برادا مي ان لمت ابوكياحا ١ ١

 ص صَمل ١ تايد نرخ ليغولاو دعولاو ملائم تايد لانا | ٠

 شوو نيشعتل او رار دالو ىلا ورسام كاتم أب ديرد احد اجالا ١
 يهامن اك ضصتلا رع بونطتسي رق و رومط نهامعنساننانأ ٠٠
 مال الأ سنت سبع امم ملاربخ وعامل عرج ىرجيم مي عئضاو ميلعدتعا| ٠
 انايبو هد» «امسا نب نضع [هتشض ىيلا تاياظ لاتنند أتم ممسأ

 لجاو سا أب اري ندا ىتعم لضخ هترظع لع يلوا رهو هت ائطصأ ١
 حم منا صريح مي)و ءروس ىبرعح عروس لاس نا فماشلا لمض| |

 دس ىد ايو لجل باطلا ىوس عر اذ ابي نس مل لجمتب ىراتلا طا
 ان اف ةبت ذوملا» ص ولخإلو ىس وكدا مي ةارمك ةدابع اهتوالاثن |

 كانو »د ابرماصتعالو رشحيامحنإرتحم و ابي |رعن لحمض اهءراق ٠

 لله لل تاغصلاب ماه ركذ دره انامل س ةدابع اهتوالاتن | ٠
 اا مجرب نكاح لدن قيد لا نفتح دوكشؤتانو داك ٠ ١

 خ لع أب متسامناو محم او اهةوولات سلم متدولف مكمل تأيا ظ
 ىنمم روب نل اد لرخمالاو ةارؤملا جراح تارملا نا :لجلا ءليشول|
 اجر ملغ بج برشاو اهنود م مقاو لمماو ةوولاتلاب يشل انا|

 ءءء تي

 رعد كتل تكلا كاد غبوجملاىل١ ريح ناحمالا شرج رمال
 هاذ نام أهرثع عاد موعد تناكلب اينو لير خ تءاكالد 1

 لحس نال ةروس ص لضخا ةروس ن'لاقد وو ىطمامرعظن أضن١| ٠



١ 

 | اهنايكو مريع د مم يطعا هيف بم ناو ريع د 5دابعلا لع ] ضخد هض |

 0 ذى داتنالام كاسانملا نم هيطرع د أتي منول لحل ىعي) ضخما مرحلا تا |
 ., | |ىلخاولك ىتمند عر ة مدت اه ةفعاضم ةَدلاصكن وكت هذ ةدلاصلاد |

 , ١ "انجب طبعا وه ةروس كنلعا) ىو اذهلا ثيرح ف ةيتملانبالاقد |
 | || تجاج دروص: نعد تناك اند عريعناقو اجريعس لظعت اهباش ها |
 صم نيش لاقو . دانتعل اما ترمس نال انى .ادارتمل ١» ص أسم عيمج |
 انامل مولع عدوا نادل اذ ةعباسلا تكلا مولع عدوامست انا ٍ

 ننملا تكا ميج سمت لج رك ناك اجريرنمت لع نم هان[

 ١ ولاه بارشل) نم اب, بجودو اهاوسام ابخامنما ةازتك امارقأ
 م. | | اهل روظنا)نارتمملا انج اهرب ملي هلجأال ىزيلل وحمل طاكتدد اجريت |

 :. | | ةدابلا ا ومب نيش لضم! شو موه الف :امويا» لام اك |

 | فر هنعزلا عرق امازعلا ولع لع اج اتش اد أيبو ىقيهيمل امج

 | لاكد نوخالا نهرحا اضىاتال انازتملا تابرو ديعو او دعولا لع
 | تارحلالا ةجارا وخارج رعت هلك اد ازمللا_لرح دوشتملا نادل ارحل ماما
 | در اوف اتي يملا و اتحمل ١ اشدو تاوسلاو داعلاو

 كرام نيهاموب نيام هد تارا لعل لت نيللاملا بيز هه

 | ىتتاورمالاب هشنل لغو هله ىهامب هجدرلع اشيا لعاب اعشاب |

 ٠ | ىلعو سلا د رخل سد نيمتس اياد دمحت لاياملىقود داما لع
 ٠ متتسملا طر صلاها هسلوقد 0/”لق و سد ءأضتب لكأ ١ انا تأشا

 000 يل وبعض نطو ةرودوطجالا
 ؛ | [ابمهلع ةلمتث جروس هو ةجزالا بلاطملا نه ادإرملا ام لخعم

 © ,ةرظنما كحل لع ةلمتثم به ىو ضيا لاق ةدارملا ما (تيعس

 العسل شرم ع غولطاماو مينا تورطلا علولس رش يلا هلع
 ْ أههياد اعف هدداتورصحو عزو احدو لوصالا لع اه ردح ثتندالق تم

 | || مولع تما اتم دارلاو ميجيلا نومحللا تييملاملا بررارتم ةراشام
 لع اهياثو تيدا اموي علام رلوتد ميلا ىىملاىضد داسملا قرعم د

 ّْ يعاشاتد لرعن علاي) ملوند دارل اوهو تاد أبملا مساو عورتلا ١

 . | ةةيطملا ةرضحلا ىلا لوصول هلج١ د اق دلاخجال لعهد لاجل مب لصحي اه
 ًامهذ ةماظنسالا و مقلوطلا كولو ملي ١ دزملا ب انحلللا ايل الاد
 '|اهجارو محملا طارصلا |: ره 1 نيعتش كايدو هاب ةراشولا ميلا و

 . [ عسا بانل دعزملاو ةنلاسلا مال عر ابخاالاو_رصصتلاا

 مس



 دارملاوهو ميسر ىو مههرهو :رم أب لصتي امو ًايمطسالاو مهم 1

 ىلا نطلا لاقد ثيل أضل)الو مهلغ بىضممل !رع مهلع ترها ملوتد |

 شلفبرشىلو» هضم رشولاى همم تثولث حدس نارّملادصاتم |
 مب عوصروو مهتما طارصلا ضدرتتو اهرررصب ديلاريشد 6 ميلا

 امررلا يش ام ةرحاطوهو احد ريل ١عئجرل ! نع لالا يد و امهذ ٠

 هل قيد ديل |ريشسا ا نيحيطملا ل اوحا يدخن ىعرخالا د ثيل موب |
 31 لوس اههلاريش دقو تييرحاجلا لاوحا ةياككو مهلعترشد |

 علايا ءلوتدريل ريشا اكقوطلا' كن انم فضرختو تييلاضلا هلو ميلعأ |:
 سال ثيرولد غل اهعضو انه ثاننالو إلا تيتتشن كايدو نرش | |

 ميركلا تامل ته! كد سب محو مكعب نال نارملا لس ابنوكي

 ىلغل ند نوسا !عاهو مازمل الب وا نمضتلاب ى) معباطمل اد ثوكم نزامز |

 مانشامو ةكباطملا نود مانتلا »د نماعملاب ندارتلا وصاح عيجأ
 تينيرااصأناو هيبنشلا حرش ةىثكرزلاهركذ  تثولشلإ رم

 هداالع أحلا حو هداهع لعرسا ىح تن زلات قوت ! أضااد لاق قلما ٠

 يمل ]ع اجرص ةخعانلا تامتش ؛رقو_رطيد ىلع دابعلا رطب قحو
 يس ةالصلا نملخ ثيرحو نيشلث ابرعرصب اهنوكبس انف ياؤالا|

 اضا قانتالو 15 نزا نهاش نينض ىربعتيسدأ |
 قسسل |يطنعا عرشملا!(د) خال ثيردلل نيبو روسلا يفعا ةخحانلا وكتب |

 أسمه تبرطو ماكحام ابن تلصق ىلا هنغاشملا ارعام مسدارملا دال
 تيمس لازإإ و ميلع ترقشس ام طع مشن لذا ج!تمؤاو لاشماما

 جاسم رفع تحمس هماكح اذ تعمم هرحل) بد لاو ثاتملا طاطا
 (أ١5اهرهمخ مظعلو نضطللاو مكحشلاو م ثل اورما ثل١ سه لد

 رمل ن1 ل5 أطوملا 3 عاام جرح١ أهملت لع نينس نواعم »| ١
 أهلا نافاهأضتشم تايه ظها سرك زيد تراصاملاو اضنا |

 ةرىسك دارها اذ يهد ت اقلعتمو ه انمشمو تدذ فرش فرشدأ| |
 اهنا |هرحا ةيبجح ايلضْنت_صولخلالا مروس ندإلا عروس هرصالاخاما

 20ج ضضاىؤ اهم ىرتعلا قورنا) ظعا ةروساو يا نهد ةنوس|
 2 لحملا تضإ ا صولخإب عبوس ند ىاثداو أهبرع ل يلد ا

 ارحل عزيسح در ليحبرلا تْضرك ١ هسركلد ميدو ارحرلخ ةسنح

 يعي افرح نيج اهربتعج ؤعح موب نام ةمتلا تارظف
 لاو هطسارحولاب دارنالاو متل مظل نايس عدرذو شغلك الع



 د ه«ءأمتب نر يا هيلع تشن لام لخ_عبركلا يا تاتش اريزملا نبا |
 | «العلامت م١ مس أبد اعطوحر بلع ربطت و وواح ٌْ
 تكلا دا ىه» ضب ذ [نكتسمو ابر طعب عضم |
 1 عويد هدو هرب ركو ؛ ؛اشو مليعو لجو منذانو عنعو هلد |
 َ د اهضلا َّتدرع ناو ملظعل لعل اوهد نر صلال عافوه وزال اوتلسمللا |
 [ناعالارحا ىلع خلق سلبا رىضملاو ىلظعلاىلعلا موتملا جلا ة تاسملا |

 اليس رك ديد تاغ: للزخلا لاو تيرشعو نثر تراص
 2 ايهكرسل طف هلاضذاو رئت اطصو هه”( ةىلع تاتش ابدا ت تنال

 اايسادمل ميا هارعامو لملف ىصش ال لصتمملا ىه لالذ تفرعمو تالذ
 ةر :ى أشا ىهالا ملال تازيلارلا ةر :ناسا هدد ملوش متعملا عوبشملا مس

 تاذراؤاحر تازلا ةفصللا راش مويسلا رجلا تازلادبحؤن ملا
 ال الجب ةياغئالذد عراع مد مومو هس موتعبر_و نزلا ىوتملا وعم |

 |ةأ دس امعرل سه تو ميزت رجزدالو نس مزخاترل ةمظعلاد
 أ ةرمملا مأسلق الحا ليست امهر لئشلاو كداوملا فاصوا نم |

 ملم ابمجناد ابلكلاضالىلا هز ادسإ_رصرام دامو تاومسلا طاهرل
 | ثالحلاب هدانا لا ةراشم رت اناا كدلع متشسمي_عزرلا غنم هيلو

 [ذزود هأنا مفيركس ابل اما ل أشمل تاي م اداو الد كىللو ٠
 يطا: نحد ًاهؤنالاد هأيد معهرشس .ميضرد أنهم

 ا ءاشس :فوملا ميلخامو و مييدبا نيب مرق بيرمااو ٠ كثالملا ظل ملغ
 ١ قحملماب هازفإلاو تامولعلارّطِمد]مصعت و لملا مهص الا عر أشد
 ْ مديرك حس و مثداراو هننيشس,مرو ىله ةيهوذ هأطعا اماما هريزل ملعإل ْ

 ا امظمج د ؤي دلو ترم لاك و ديوس علا ةراشس)_ضرالاو تاومسلا
 ا | ثداصتنل او فمضلا نع اب عزمت و اىلؤو ةرررلا ةغص ال ةداش|

 ١ تلمات اذاذ ت تأذصلا ذنيماظع نيلصا لا ةداآشا١ مظحلاىل عل اوهو 1

 | 15 مباذ ةعومج انيزجر ل هازل وا عج تولت ماعلا نه
 | قالا برّ سيل صولخلا ) هروسو ديحتؤمملا ال امه سبل سا دس ناذ
 : عطس لاشحالا,ا اسهال سيل تالملا فلام ملل! لق د سن رئتل اد

 ١ 00 ار : | ”قرسم ةعوبخ مث هلال ١و هزوجرد لد مخور سس رطع نكي مث للاثمل أنه

 ؛ كتابات زيت ر حاد ير ميد تلمات رذاذ ةرحلاو ياال تءايد امكن د 1

 | نيكو وهلم دايس تتغس - رويس ١ لك( نلذ دصاتيملل حاات حدأ

 ىلا



 لاق مازن مدلك ابنا احلا ,ب دنع أك لطم مساعوهد مولا رجلا ١
 سل ةرابسم سيرك مد شد لطكا ةخمانمل» غر سو ميلع ردد لالا أمل 5
 نافل ضن ىس ةريثركدا أسهحازماو لاسطتملا انوش نسب مهاجلا اناوه |
 ورع مع لو زاطوه ]ضكالو ة داي نئلاوه للملا

 55 ءعل نمت ةرغانلاد يمال بل : ١

 ايو حجم رض 0

 ه نه ةرشموهو شلل درشلاب فازتعالاب رسم تامام نزل تلو , ٠

 ىنخل مامالا هنسقيسإو ككل نئل امارّملا بلك تجف هولا ةزوسلا | ١
 بكمل امنج سيل مروسلا ئه انا لامي ان كم ىتسل١ل اق و تينزلا

 ياحلو ارمرعل اوه د نشا و -] اسرلاو تل ارحولا تثدلاشلا) لوصصالا

 عروسلا نجريع و ن اكرالادو ناسلا اب زيلااماو انانملاو بلتلاب

 اهترع اه رقمرسا زر و أبل اه امسريخال بلا لاه اسيط ناك اي
 كس اضعامد عوبملا فيعنم اداسلل! اهوكد تقؤلا كلذزو هال شمنححلا | ٠١

 هب دازيام هلع هاوس اريح مجرو .مهاؤع ش١ لك بلملا نكل | ٠
 ا ا مد دلشلا لوصالاب ممن ىصد نعش د,هنلك بلك ر الة وفا ١

 هنا بص رت اكل يت نازتلا ثاثل هجيب_صداخجم ةروس نيكس نأ ٠١
 ابزرجل جز هارت شل لي سيراركت اهجرمركي أصنع عمس لس يلع :
 لِمُك هدرت ثيبرملا قرطرباسو ثيرحلارهاظ نعرع هطدازهىلعأ |

 فراس هولا ةىلا ذل اكو ناسشعل ان اشلث تءاككت؛ تافصأ |
 ىو ةرحالاو منسم ظارصلاو لمحولا فرعه : :سمملا ثارملا 1

 ثارتلا عز رد مع هلتف اههاضمالا5 اهل” تناكت لول لع” ءزمتشمأ ١
 1 0 هدد دوحو ىلع ةئط املا ةريهارملا له متشس 1

 رز ودللت اذصاماو لعتلا تافص اماو ةصحلا تاذص اها 1

 عرسي ع ”موِصَحلا تاذص العا مشم مروسلا نهود وحا| |
 رمالاس الل معن أبب لا رواش لوصام انام امازّملا ثلا نلاطملا 1

 داّمعاو هلوسر قرصد فارسعالاو ه١ ورحم رهو نامل صخيد | ٠
 ف داصرنملا اداو سىحلاو هدا انا ىرع ره ناد هددارك ري نس مالتلا ١

 هو اهطقزمك ازد «ًايشركن» ضو اًمح اه وهر انض تاو نبرلا ناد ؛ ْ

 ١ ككصدلخم مروسو تادف عيار صصخ اع اشي ثارملان أل



 "ل! | رمح اكو جيلا اذه :ره ثارملا ثلث و لوا لصإلل دلت ةروسلا |
 اطايسضرتجلا» أكس اوسخ نامسق تارتلا عراعل او محيولا اره رم هدانا ١

 رخال روسو. ث.ول» رمش ولا اسجل قىلنجلا ره رند تل انخلا ىعسخ
 ظ 1 ١2 لرش لقد ثار أبتعالاا ا, ىف تولانحلا نع ضححلا تضلخلا

 1 |هلزلزلا مروس ذل ةدراولا ثم داحإل او ثيردره اظرل نسم ى نلاوهد |

 د اروح اكد ثلذل متجه يافع رك نورداكل اذرعملاد |[

 نضع ترجإكب هلخ ثارعلا اش ثمملوتمل ادارمل' ثلث جا هذ ىئعملا
 ١ ااكا نم ]ضنا "لل ١م توكسلا ربل نبه نسا ل او تك اف

 اصلوو لطحن رحل تلق روصنس نب قعد لا ونس ع ساو
 "يعد لذ هنجوأم تارملا ثلث ل حن ىحارس هلت زاسو ميلعمسا

 كل ضد | ل هندا د١ هأنعم هيوهام نبل_وجس»رل لاقد سد ىلع أذ

 ناك تام الا دحا ده: ىهق ارم م نال هما ل عاضيرتع
 اقوم جاما هركولو منتسب الا نه هىرج نارسلاءارخ رك |

 || ةلثملا له >!رىض ذاو اهاق ام ةئلاب نآماما نال مؤ سلا نبع ابا

 ا امل ارغد ت1 نل نل !ادا ثييرح و لم ) اه خس تولمملا نبا لاقو

 | هو ورحم ماكحاد أيسرلا ماكجارلا مشتت انارملا ماكج ١تثال |

 اال احإ_زجصتش عروس انك رخال ماكحا ىلع ]مشن عروسلا
 ايهتيضاماو داضال ثيم د ل امثال جانحان ةعراشلا لع ت دامو
 دن يداب دسم, و حربع سئردل_2نهإتلا هافرعنلا ثييرحلال
 تس وو توولاب نمو يلأب يشصج هددا كوب واو هلا الا ملال دا

 | | داهم نا تريلا نه تش اذ ىدشلاب رعؤيو تولادعب ثعبان |
 ميلائع دى نإا لماكلا تاجال عبد عروسلا نوه هّحرحم نلا ثعبل أد
 اع الاانا نا ثلا لحن كلا توكرس_ؤءاض' لاقد نارملا|

 ارسلوا ناكرركلا انكر ١ذاق سسكو خيا اسئامو /ي) فال حس

 اذ ناذ نارّتلا دصاتم سرس ىلع ]مش ةروسلا نهد تامل |
 ١ ًاهزحلاو تسرّودد هيهم رد واو هسمم مثولك هت ملالخلا رك د

 1| | ها تلارتسملا اذه :رعريبتملاو ةروسلا ميلع] جملا هزحا» ةفرحم
 تورس ذااضنا بسرسلاد سيبكنل ! كم يفت او لجاو يح

 أ ىمسي امزعزكند عم اشلي صولخ» روس و أجر ادهزع كلا ةروس
 | لقت لاملع ه١ تاغص وم حا متشب )رص ىلحلاوا روس باص ولاخلاما



 ةساراوتو دوبحملا هيلا تاش١ هيجل افأطياد بوضاكلاميلع
 سب لمتلاو ت اشالاب ص رلخلد» تحرصروو هاوساع ها تو

 الاب تحولو نا اد تحرص بورذ اكاد عربخ ةد اع يذلا تحولد
٠. 

 يبان تحرص ثموُذ اهكلاو مرتع ةدايم ئه لا تحولو سيد نئملاو

 سقما م نريتبترل اتعب هد اكذ سي لمت اد ت أش الأب تحولو
 فراكك ذ بسط اند ىذا جنرلاو ثلثا نيدام ثيحيىلتلاو
 ايمولعو محاراألا تكلا تتم ضار ساوام مرلع حرا اماشأ ذل

 ةلاسبلا ذب ةحانلا مولعو اىدانف ةنعاتملا ف همرلعو  دارشلا ذا
 كج وصو مثولعل !لكم دوصتممل ١ اد أب محوو انحاد ذا ة] سيلا مولعو

 دوبرلا بانجب دبعلا قصلا ىو قاصلالاب ءابلا هتيهو بيلارلا
 * اطعبيضت لل بيتل نيادىذ ارد مامال عركذدوضتملا لاك
 اثمه نا تنحل نلاسلا جرس تما رغم اباوع سملاو مارا عت

 بما ميذشس خ.ابكر ب اطنملا ني رممعر جل لاق ىبحشلا نع تايزوطلا |
 جملا نسم انلبقلا !ولأ تف موقعا نيد نم مهيد نيب دابجرترم اذ .ةوعسسم
 ثنا لجر ساخ املاح ممن امارغل اذ قيتعلا ثيبلا درت نئرمملا

 ماويتلا طاوهالارل ال س١ هيد دبع عب اجاق يللعا نارل ارو م<دأني
 | نحل أبرم أيررسس» ثا هندا نسيقل اسذ محا ارميا عز مهدأن لاذ

 5 ندلاششمر جن ىف لاق مجا نارّشلا عا هدانا ناسحمد
 حا نارتعلا ىاهدان لاذ هرم! ىش مذ لاستم ل مب نمو هرسلرخح

 داغايلاتذ جرا دازملا واف دان لاق منن. وسل نما شف
 ””نحلا هن اولاق دوعسنرا يلا لأن منال موشن ىلع فرس نري نال ١
 ومس ١ نع أ ضنا هلق !ليرلا نبع حرخا و وطب هرييسنمل قرش ايرلا دبع
 م١ ّلحاو ند[ سحتالاو لررصل انرم“ أي هندا ثنا ثارملا ذي تيا لرع١لاق

 نكرلاق هه. جسم اهزجا زا هرب ارح زر لاتشيز مج نم | |
 جوحاو أسد مو كرمل اب رم أي هللا نارا سحال ادرسلا و مي1ممجا ا

 لك فرعلا عروس ذ مي ١ اجد مظعا اداربلا زامل اق نع ادانبطلا |

 وضلزمكا ميل ادازتملا طلاهو ميال موش الع !نجرس نيب نيل رعدابعاي
 مي الا ميسون هددا لع ]كوشي هرمو ىرصتلا أستنلا عروس. و ميداس | ١

 سمن ن ىتي نوار طاعم اداملا لذ انصح يورط مذ با جرشساو |
 ]جس ميلع هدا لص هدد ال وسر تحمس لاك د وحسم نب ١ عرج حربا نع َ

 2 مب1لرعاو موملا جاوهذل ارل] ل هسا ادارملا ذل مي) لع | نا لس

-_ّ 

 المع



 عا

 اكول نئطبل نكتي_لج لاق سات موالاق قوبل روت نيك اهدا بم |

 .مىحوست اىلع |وجرس) مولا وداد انارعل اذ. ميرا انولومت ٌفارعلا |

 1 او ا ع 0 ْ
 ١تلاسل أ

 رذلأ نارعلاو )يا طؤحاو اهرحاملا تاومكباو لزل انزع ايضا تارملا

 ا | نجراو سارش ةرد لاش لمع الضو عرب اريج ةر ةلاتشلم ف
 ْ هدد معتم رم اىطنشت ال موشن ىلع |طرس» نب ني١ عد اسأد طمارغلا لن مي

 1ْ ا اهرحإ الورع عضد ىلع ثإرتلا )7! را تلقا شو اهلا

 و تارت ذل جم جىحاو لم_دا5 عسصاوت لوا ف أشلاو سنل)

 امجدربا ل أّمف رمح او م وت ملسجرب اناومص رع
 "نأ ىد ايعاي لكم هن نس ىبعلانه_جرا هم باتك ذل ميد ى١

 دربال اق ذاو هسا لوق نك مام لتفا ميال مسمن ا ىلع !|وهرسا

 رشم! وتسود هر رصل) لن ضربعد املا لذ لاذ لد هلؤتمد هبه_ضرح
 ا ن) لاقرلا بلاطرلا نب ىلع رع خيلحلا ل مارا حر اهشمل أ شل

 ٠ : ٍمائوسلاو هللا ب انك طا ميا ىحر | ه١لوتت ثيبلا لها انك مساما

 | تنوعت نم فرحتولا محرجه جل |رلا ثع نشل ىهو ىضعرتت كلبد
 ١ انا كريز تل رقوزذ نانا له ىلح يا ىشس» لاق تيحلا
 مسالا مب لرش اننا خد اكلرزنا ادا نفابحبومل مل !لهز) تارملا وز عيا جاد

 ا ا مي) عزا ند كاراملا نبا ف ر وهم ل لس مج ام_سعاذملا

 ظ اما طونخمإلا موت ىلا ةعسلاو متمل ضنا اولد التن ابدا ىلاَص ملىف
 ا نع رقما باتكو اينرلاىا ند مجرخل اه رسدا|سلا١ 0

 هلو 2 مزىلل ىرنع جرا م م١ ننارملا_ؤاملاك ىلا ناىلع

 ؟ةلاو مهأسلا [ًكيسرخاد لا ضراع وطلخ منن نب !قترتعد ثيرحاو
 نهانا بوتس |نلا نما |! ثالب لس لو ةحرس اخ |رقمجوب لا
 امارملا ؤ مي ىحر) لاق سامج_درب» اناإلل تارملا ثمنا قعبإ و رع ميم

 ش د ميلك قمر نع هاكحا كو ملط عس انلل ةرفعم ى زل كلر ناو

 | ةمرتما ناهس هلزف لاق ىعرا ميد

 598 اح ئولا ثيد رج وحر ) نع 0 ميزتها د نيكس ا

 ياما الش ناتكلا اهلحر لسمزكرلا ثدي و همسعلا مرج

 تتسايركلا# ىراجي لهدىشبعوداخلا .تاكاش لع جلكلذ

 تك ابوك ءاكح_لؤو بالك عسا ذهنيا وفا
 مويا تبسك اذ ةبيصم, هر مب اصاامو شع ثفاشلا بياجلا



 .رهتأريطإلو لئن اسملارس رم ث_ ىوؤملا هةضبرإل لاوقال هوتحأ
 ايم انسيردام انك ياو عاف كريخا الا لاك هلنعروجا ناس يش 1

 ميدي تبسكأمذ ةريصم. رم كب اصر امو ملسو يلع سا ىكسصرس وسر آ ظ

 ىل منير زيتا ساو اريح ل مضلل 1
 اهو ا يمتيع عدإ ئه مركامدلاو مكي دبا تبسكأمجذ د اسرلا ط6 قلاب 1

 رع نارلا هرمع ,ل حرج دوعد ادا م سلوا تنرللا يم ا

 حج حي هارتذا 5 دأس رشا دحوم ا, و1 1 1:كنجإل كح ضاحكا ادذ١
 سعال همهجوو تيرا ميا سيح رمضان اسمع ميلاد اهي لخاردا || ظ
 ؛ىل١ ١ ملاصمب ميانملا تلد ا ىحح /يىش دملا محا صم لا ه داته شبرا 1 1

 «نياظلمرع هويه وجر ةهيعسا + د
 عرعر نما ربا هحزح ا امالدم قيد ٠ هلق مىلظعلا ميأن 1

 تكل رمشب ضان لمت سسلاوي سرا ا ْ
1 

 امو ناظم نلحق اول 3 مسه ذ :ةرادك ا ةيهول هاج

 ًأبهامو ايليرلا اسملا بحب مير هس ان اطعا ريل كيبىش عزل
 ب111 اا ضف يرام ميال ةشحاف اوله اذ! سلا و ئ

 نيحنف ا شلا ةروس غيتلذأ تمار نب املاك ساجد نع ميول

 ثءبيل هسبا هارت نيطوأ تبرع د سما هيلعتملطأم همالا

 أعنا بريا هرداد هنن اشلاو ميله اهم بوسو مكلمم سن ايلا نغم 5-82 0

 فمكيين) هسا نجرتر ضاشاد ميال ابوعبتي نيب نإ ١ نبرب و ريباغ توت

 م هن لبو وس لمن سم ةنم داسلاو رم ةرذلامش ملبالا

 ”(شز او ياا م كل رشي ارضي ال همد١ د١ جن أسلاو 0 ١

 جرحا امو .ميالا مفمردحلا ثيب !ىضرمي لو هلوسرو رساب اهل سايلاو |

 بانك ؤ خيا يد يدا ع١سايع نس! لاق ا

 51 ةداس لعاون اقتسام هساأشد اول الرب نمل ثا هموت لاك هنن

 اتعاب اناا علذس د. .عيوضا رب جحا ب يالا هال

 ب مازجر لاق ل اكركتلملا ني رهج_ءرع ةبطع نب ليلجلا نبع أرح 1

 !يررلاب ضعت ديلا_اقوهاذ هدا بانك مي رشا فرع ىف ب اطخحلا

 تما منح سره سلا هامات قجاببعت رهن كااملاةد أ

 هلن١اداكاذا ىلبشثس ١لاك ثلسرو ام يلرططي !ىلسي نااورفكتم للا لق ||

 ظ امم ةنا هضاخل» رزنالا هع اهوؤن امرط ابك | ونين اد) ةجارلاو ميا



 الو ماعط أتحنشام تزن نيحأ ثلا مف بعزجام 1 وسل مجنرحا |
 هش ا ظيو» [وس ليث نمو_رصخرو كل مب د لالا قح بارش |

 لاك نسل رع متاحف! ن بد 0 مجرم ايونضرس يدرس غطتسم
 لاق اننا ل هد رلع سدا باكو ميا رش هع سلا قرر ايد تلاس
 9 15 نايتس نع ىراذلا ميحص وو « اياز كري نن_.رلذ اوقونذ

 ليعالد مرؤملا اومتت تحور ىلع تسل ص :للحدا يا انارتلا غنام |
 | [ملا املا س اسنس» نع سي رجار» جاو مكبر ص لال ام |
 0١ربزف نعر ابحتمو هموم أسرل١ مهاسإ واول 220 عتيهدرم اني ف نشمد |

 ل اصلا ]نعرهزلا ب اتكذ. غلو ايملانبد حجرطساو مالا تصبلا ميلكاو
 د ىلبوف عرعر أبحاو تويم اسرلا يه ألي ةلول هدا لق ذر مهام نبا

 ا تبأ عتاد أههنن ىرنع ىو 2 نارتملا وام هاو اق تمعملا ملكأد
 |'”لشارئ ارثسو ميلعس معين لع تازنا ال 6 سلا نع ماجا
 |انيزنطل ب١ جرو يام ب دبع هسا ام كاشف ظيؤخنو هلا مه

 ! | اعس اشيل سو هاه لاه ام ضونجا و هرنج دركي مل لاك نيس نبا

 | | | ةوخامهينحهل رعو . انيدم ومع ضامو لحام مومل أنو هسا أثما لوب
 ,[) |" ضنس عجل اكو ثيطاكلل ترعد تولاراشمل ١(ومتاو تارملا
 م ةراحاريتحس :لككا زه تحمسول مهطسل ق١ لحلو طولتشا ابر
 مارق هال ل ها رإع يد نسا تاناهز اك كنلعفلا تيدا د دوما و منا
 ١ || |ىّنا اوهال لها ىلحاطواخ ٌميام هوجو ةوَس د هرجتض رست موب, ايت
 ' ًايهرشام هنا باتكؤ تاما لاق ةيلاعااجا غم اجرجإ نما عوخاو

 :(| | ةاشاتخا ني نال ناد اهرعكت ري نإ 18 هدا تدانإ هي ل داجي الع |
 انامل جادا نم لا عبوس ىكررىسلا لاو دمع انش ل باتا
 خاند لس مرحب ىرابتوىليلد_ةرتسو ىرضحد فيهو قد انهو

 | ةرشع سار اح ادرملاو ضر ىلا هيث ولاثلا سار نض كم اذ خوشمو
 احم _هرامإلاو الود نه تمارد سنجل او ني ناشما س الملا ْ

 1052 ثمن رشح ١ نس لرىلا ىرضمللاو طنش ١ سرر لا تاير مسن

 ,ميما» اويط مغ! نول انين لل نذ١ مكسانلاو | ىملو كرس اذ

 ضال ابك لاو حولا كيرتنس اه يد كام 0 نااقو نيسلا أ تخش زال كس كدعرسا خوشملاو
 (8لكشل اهو ميال تمل, ةد الس قسما تنزل أهم اي اًكت ,رف نا

 .|200 مكتنيز او لخ م+) عاب نعل اةو ادع دو ىسو اج اناا لإ(



 لاهو ريملاو ةحاباملو ىرلابرمالا ابلك مجبر شل ماكحا لوصاتحمج ١
 ىمرصتنلا نسحا كايلعصتن نر لاش ,كوق  بياجم ال هياسركلا

 لناس اجرك ذ له اب) أمتشبدإ رصصنلا ىسحا اهيامسو فسوب ةصفوه ]بق ٠
 سحي قوطدو ّرشاعو دورشمد رهاشو كولد تانامو دوسحتد ١

 أجاببعز جن ام |مهرينو بذحو بصخو .صالخب نحد. قالطاو
 ملوث نامرعا ثارتملا ثام منور نع هريس ا نكد لاقد ىلنحلا قوط

 ماغل برحلا م ولك ىف سيد ب امك ة.,مولاخنرب»لاكو ارت اج خياص) ٠

 ىهو ثولذلا تاضللا ممج تامل لحاو فرحال هك انمماانت اعل ؤ :

 تباارقو مقرلاب ممطعب |رقو .بصنل انرويوملا ارق مام! نضام هلو
 لغوضدا ىلع ظن هد|رتملا عرسان لاق ءابلاب مت ابان نام دوعن |

 لوطا مهضسل اد مهرو ص 'هونشب مالا سابجنم ةارقؤا# | |
 تييرلا تيا هيف 2ي!لوطاد شوكد اهرصخاو عرشملا ثارشلا ل ةروس | ١
 هىك انيقس اذ اممر ههه ركل وطاو شيل ا١ ويطلاو ره ميارلاد | ١
 محلاريب سميه زنا مك مج ١ فورح مةزكت حج اد أنتيا نازتلا و ّْ ٠

 تيعصوم ذم نجاح إد 'احرحب «اح هيكرسيل و سا لوسز رك ميال |!
 ملكلس اه مككس امال كلل ركام اذاكؤلد قدح جربد رثكح اكل قرع |
 ين الث أسر يازلو رمدلاسا/اربع مسسي ثهو اب تانزرك ةدادنيعالو | ١
 اضتدرشع تنل اميذ ناتسا زاد تمدلا ميال اكو تورشعو | |
 ًاهزعا كاصملا وال تاواو رش مهث تادإ كولش داو ثيراوملا مب

 اسرلا ةروسالا أنتو ابوستحر هب تق ابني مي ادوستح نو دحا روس الو أ

 ”واملو ا رت اىزانخلا هسا ل ضو١ل اكو مىلاخ نبا لذ شك كد 1

 شاغ كولا تلتف ابلوا ميد نعئلاس هاش كرمز دوت ناطل اله
 طخ ص تلثنو ممله بوطتمل ريغ مورل تبلغ ضخ ناشي نزلا /

 سكبذس تاوتسلا ترللوق تهاراش عبدا نازل ذءرجج درب مواسم زمشس | |
 سس انإبا عوملا ءامسا اني زسدتمل د ممحر تر مده هاشسب حلا ١
 ةحد يلا مرد زعاجطينصملاب هدزدا تارّملا رصارخذ ثوممساوأ ||
 ثمل ذذرك لي ام بلاغو ىف ايل! تريح اتنملا نجد _الزملا مولسنال| ١
 !ق كلي ذمه مرو امب يدان ١ اهد تيحلاصلا براخت هرنسم تاكأ ١

 * ناعم رجامزب ١ جيم او ىوجلاصنانملسلا هركذ مانع لمتشلا حأ ١
 2 لاق تزل او لسمحل نين امش ابركيلع دوعسح نب) برج رم 1

 نب ةيلط نسي ربعورا مجرخاو ادإرّملا اولا يحله رح ضاضنا| ١
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 كال يل لجد ضدرملا ىرع نارملا_ءرت ١١ لاي داكل اق فرصم

 ىك وفجر نا مسالا نب ةإش او نع بحلملا يقم مينبلا جرخحاو ةنخ
 كارلا رع تكاملعلا5 ميلح مجد رفسو يلع مس كصيتلل لد

 املا ىلا لخر ء احل اق بت زحلا ىرعس ىلا نع يو درج ني) جرخحاو
5 5 5 ! 

 ' 6 لوت نارتلا ارق لاق ىردص ىكتشس» نها لاشخ ملسو ريلعس ١ لص
 ' ا" ادد ا نبع ثيرح:ر م عراعو ىقنإمسلا جحد سورصلا غامل « افشو
 )|| لجنرم نكاؤق ةفلدلا جواد دلك رم ءاذش باتكمر دع اف
 اسناد ماشلال١ قب كم انش ب تكة اذ ده هبعتئرب اج
 ” | "فا تسرح سس امهرثعو ىبويسل ١3 روصتم نب ىنوس جوفساو توما
 ' 1| تمور انها جاو مس لك د «أافش باكلا ةتكحاف كموحلا ليحس
 ' | احم تاقف ناجح ت اغا ناذ انلريس و انكلاق أضدا مسرح

 1| باكو ماب هاقزت لجر ابمه م اّمخ فارع نم كحل ميل جلا
 هيرب ميري ناكامو لائخ رلسو ,يلع هس لص تملبر كخ انج
 1| ةيسدزو دوعلاق زينب بياسل نع طسوام غاؤاربطلا جحد
 ' | 'تسرازبلا جح »5 ولانت باك حان مو ميلع ردا ىلاصرسدا
 ]|| باش اذ تاروو شارملا رغكرلج تعصو اذا س١ ثرح
 ب رع وم لس جرخاو توملاالل_تلكت نم الّسذ نسحلا ساوهلد و

 : || لاق بكلب ىلا ع سحر 2 سج هن: سملارايا رن طر لا نيس دبع
 * || اثنا هساجب اي لاق ىبارعا «امخل ليسو ميلع د ىلسعوبإملا رنه تنك
 | نيب معطود مب ىنتشاخ لاق مل م لاق همحواجر لاق مجو ريو أخا ىل
 1|[ تاير راد باتكلا عَن ملسو هيلع! لجوال ه وش مب ني

 ' |١ [ىب كلا رتباو نحاو ىلا كمللاو تيبتيالا_ث يت اهد ةرعبل هيو لولا
 ' (١ (االرثاسا نسم نارغلا نع مياو مرقملا عروس جنم تاي ثالثو

 ١١ [ىلاشت تيبس ملا ةيوسرخحاو هدا كر نا فلرعالان م ريب اد ىلا
 ظ |انينبجملا هت راو نجلا عروس نم يرو ىفاملرل اذ تملا ثالملا هللا

 | لقد حلا نورا نع كابا ثدلثو تاذاصلا لوا نم تايارشعد
 1 كارل !جرحاو طق كابن ملزم اكلجرل: ماشخ كريت وعملا 3 حلا هند اوه

 | أكيد ةشبلا ةيوسرلوا نم تدايا عبدا زق نم افوقوم دوعسمنبل نزع
 | تاطيش) ثموي هلهاالو بشي مل رمبلا ةروسرحا سالو ترك
 | (هخعراخلا جرحلو قاظاالا ونجم لع نارتيالد هضركب الد



|| 

 + ه1 بنا الط تن كل

 هيا ا -

 م6 كشارف لا تدوا ١ ذا ل لاق ئحلبا ثا ةهىصلل صف يره 1| |
 تاطيش كل. ىّصي راد لظذاح سد مم كليلعلا زب ىل كذاك ىسركالا ريا ٠
 بنو كو هو كلك ىصرمن »اه راسو ميلعرس١ ل عيتملا لأ مذ عصت تح ١

 لتس لوسر اي لجر ل 5 لاك دوعسحن ب» نع ان ىض غ ىلم احلا جيخاو
 7 كتير ذو ها كليزع رات ىسركلارتيا اقلك مدرددا صحتي ١

 اة موسما حالو كلراد لوح ترجو سل !ىخ كرا ددظْرخو 1
 تيرئع نا لاّمث فأت١ لبرج ن»لاةريسو ءيلعس ىلسمتلل ةوعا
 فاو ىسركلا ربا نق اذ كاش رو ىلا تنود اذاذ كركي نجلا كم |

 بصركملا ىزع_سركلا تي)!ضاص ةداتقلا ثدج ره سودرولا ظ
 يغب عصام اداكو عيبس نم ةربزملا عرجرارلا جرخنو هلا رشاغا | أ
 ايلول نم ميرا انارتملا سني مل همانمم لنع ةرعمل ١ نعم ارش إرم >زه أ[
 د را ًاهرحا نم ثمالازثر اهم ناتو ركل عياذ | | ب

 هند امام ناؤشم امهو ادارذ امه نات ي) اعودرم ةربرهر) ثييرحأ |
 ىنبلان) ذأعم حره اهاربطلا جيخحاو ةرعملا مروس حر ره ند أتينا ا

 ظ
 أ

 كثر نايلع ناكول مب ىعرش ءاعد كلعا الامل لاق ملسو ملغ سس! ىلمص

 يم هلق ىلا ثالملا كانام ميللا لق كنعسا ها داريبس تح تسر |
 نس مانجو اييخاشت نه طق اممجرو ةرخاملاو أثرا نحب باسحأ

 قبريملا جوحو كل اوس نم ةمرمنعابب ىنننت ةمحرئجي» شت |
 اسي تئاكتو) نجلا ميا د تيعصتسا اذ ١ نس أمج "بد نع تهاوخرللا ل ا

 فى ياسا لو هوعس هللا نب دريخا انهلذا ذ عيا نهارقملف | |
 ع ومملا جاو تنومجيت ريل او أهركو اعوطنضجرالاو تاومسلا
 اند قوس افوجوملج رع فيول اهم هذ دسم بمشللا ل تاوعيللا |
 ميس ملاين نمارس غب هس هأنشا» ليلع لسع دامأ
 نعش سيزو تليسمارم١ اهدؤلو أن ذأ سو ميلعسا ىلصسا| |
 + أهادومجو ثيالل هددا كتر اداد_ووركلا مي اهرنع ارم [(ظءاي ذو 1
 اماما ىلع رن ثيل كيبرحم رم اصب سمان بب »جرش او نيت ةومحلاب | ||
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 ًاهاسرعو اهلرجع هدا مس اولي اد) سلا |ىمكواذإ قرحلا ام_وه'ذل ]|

 ةيادربا جرخاو مثالا همرو_ةوح سا اكره امو محررا |
 ىف ارم عملا م ء[شش تاير :ةاوه انا ىنلب لاك ثيجنرع جاحأ
 الخ سب ةروس غ ىلا زيا وعملا سومر بصي شك هيد ءاثا | ١

 قمل قرط اود هديل ءلدقرل نسما ب ينجم تومان اوه|



 ..[نحاسررك وعض الا ملوقد تقاير جدارخلا لا تولمج !ؤناكام لطدو

 | لشن ا)) نها نكأع ةريرج و) كيبرحي ره عريعد مكاحلا جرخحاو مام
 |[مسريلالةد توعال ىلا ىلل لع تكتل ق له اي لاذ لي سجى
 مكنات لعمل نكي لو ثنللا لو كليرش ل نكي لم اراد نان عذلا
 | سابعتبا ثيرح نم ةنيتم املا قف فوباصلا ججخلاو اريركت هريكو
 . | الا اوعداو) هلها عد !لق قرسل نم اداما يا نه اهوؤرم
 | مما ش ا ثيرح نم تائعرلا ذيقببلا جلحاو عروسلازجارلا
 8 ضر هسا «أشام لمنح نلووا لامالتل هاذ يشرع لعد
 رم معو فرارلا جاهحاو تيرملا يؤكل (ةلفوزم واخ فايز

 "وسخ ارق ملا شيت دز رع ةماما_ ا نب دبع قيرط |
 وخل عرزع مان ابماق ليللانز د اهعومن انا سرد عاف ثفإللا

 | ب روس ثدرج رم م نمرملا جراد كثي نك هأن يموت ٠

 , | | تناالرالا) توملا نطب_لوهو اعد ذا تؤملا ىذ موعد_صاكم كا
 | طق قروش لس بل جر ارب عمي مل تويملاظظلا ىم تك حد كنانه
 بوركت ابل وتنال لك لغال فا ئسلل هربا نزعو هل هس بأجتس) مل
 كئاعتنمرلاال ند تارظبا ودان شإاؤ» حا للك هنع جصال |

 تيبعوناو سلا نئاوق ممل جاو نيملاظلا م تكفا |
  ىبصر» لوسر ل اضف قاث اذ ىلاتسم لذا ل رق رانا دوعسه نب ! درع
 | اشبع مان تلخ الا هتبسفلا لاشف ماجا ترو املس ديلعمم١
 | جتيخحاد لازل لب: ]مارب ارق انقومالاحر ناول لاسم وسلا خللا
 ٠ كما ثرح ضرلئاضذ د. ادابتجرباو محل |وب او ىلا يهل 8

 فللفاولا رتحاو ميله هملا نوفالا بل ةانعإ رمد توم تيد
 تضنرجاح ماها رس لص رمرعب ّنلا ثيعنا نيع ثيرح. ره همللاعا

 | لي تطمح ولا نع غل رشا ذو ضررا ازبع لسووهاش هلورل
 | مح تازنعزب ماجطمرم قكنل# وص هلق زو ىحو اس اله نع
 | جل ىلع ارق زنا نيبج ب ىرعس وعسل علا نبا جاو نشمي
 | ١ شا ةىثكاف) نب وحج عاضيا جرخلاو اربث سي روس
 ١ | كري لىسا ذا اهارذ ىو ىسع قح حرش 2 لنج ل عيدي نيحح_رسب

 | .كسرح صو نمرملا جرتلاو ناذ برج نم أ نرخ ) عصب حم حرت

 .٠ |« ةياد نيصملا هيلا رلا ض الواد اهلكتحاضيرلا أري ته ةييرهرلا
 ا هييوحامءزح مصن نيحاهاإرو مو عيصتو تح امم ظذحو سم نيح أ



 ايشيري مل ظؤلب رانا هادرمأ

 تازفرعساتقو لزن دق 1 ذاو ضيع ثقفد تمن نهانا | .|

 ذلكم ةيقرلا وت ىطرتما لاقو لال لبج لعاب ارق اه انكم لاحد |

7 

 تاحلاووتمعبلا ججوحاو دهجرلاب“

 هليل لكءإرَو نم أهوؤرح دوعسم ربا نع نيبهوباو هنماسا ىلا نبا

 تاوعرل اذ ىقبريبلا جرحاو امد) تق اذ هبصن ل هاى اولا عروس

 تعيق [هدولو ابهلهغرسي ةارملا5 افىقوم س ارعني» ره

 قدها د هس كولا مياحاوهالا الجزل هندد مس هس مس اطرق
 شيلي ل اهني رب م اكن يمل احلا ببر هس يملا ميلطملا' شرعلا تر

 ةعاسالا وشي ل نو رم اج ورد مرن رادع أبيع وا ييشسعالا
 ضوادربا جرحاد يو سبا خاطر أمس نم
 ىهإىف ةسوسولا ىنعي امش كسه و ترو ذا5 سارع سا[

 , | ةربطلا جاو مله ]كوه .رط ارلاورهاظلاوظنإلاو لوالا /
 جامو « اعاعرذ برقع ملاسو ميلع سا ىف جورلا تعرب لاق لج رعأ ا

 لقلثلا برب نوعا 5و ظل د أسإع مسجل مجو

 اداري 3 ىاشااىدوا دولا 0 ضشاتلا بري دوعالدو

 الا قرلا مركب ناكبسو ميلعردا لسكر ثلا هنإ قوعسم هربا نع مكأحلاو

 لوسر ناك يجس رون نع ىاشإا دو نهزتلا حوحو تاذومملاب
 تل يح داشلالا نيعو ةرادلا ص خوحس ميلع ردا ل صرب

 ىف ميل تك وامان“ ب اهاوسام ل زيوابم ةخاف تامل
 نعت وول نو محصول ا ىحجللإ ل صن (لصت ملا ثيد احال انبتصاؤملا
 !سشك كلذ احبس |نل ارك د نوف ش١ مب جرد مل اهاد نبع اتلاو مب اصلا
 [رضااهنزي) |وغ كولن وجلا نيا هاو ام هب هتعصب لعارسا مج

 ب انلراجان اذا تاق ميدارزبلا لوقا تب منوم اح مخيوييشس نع

 مهلا تلو نارتلا تنخاتح مي ةروسزك تخاف اس تارقو نيدسكر

 تما دومملاب قرل) ثبّملا بالا لاا بسب" تدامو طقسف هاهرش

 بارما ناسنلع ناكاذا قاحورلا يطل اره هدد :ءاهسا نمارقرمغو |
 يارس انا عْنذ مرسلا ارهزع املذ هند طيقاف اطشلا! لصح قلل :س

 اداول لسع ميسا ىلص كوت ازهملا نيشبو تتلق اسما طلا

 لغو الا تلاس عيبرلا لاقو *«بقتسا» |يرط ام ناك رح اهساو أ ١
 باو ههاركذ نم رعب او هس ب اكن لكسر ن١ س ادا لاق يقل |
 مه ميله تليتشا اداررملا نم اهجربع خل سيل روس تهز 3ومملا 9لاظد نبا[



 و اناطيشل رش ريعسا ! :رم تاهوركملا شكا مهن لا أعرلا مها جس نم
 متعلادربالاقو ام. نتنكي ملسو ,يلعرسا ىلصوتملا تاك اذبلق كل ةريعد|
 اثمخ نمو ص اخ مدلاكلا_ضعبل نا تنس 15١12 انعلاب ةيشرلا كثيرحْر

 نم هريع الد اطارسلا خ لزغي معلا مّن امل اد مت تيبملا حلا بر مدلك نظل ١

 طط مرصلارللا ءارولا بلطوهو أعربلا لضخ اركذو هه :يارحلاو ج|

 وما رغملو مل يلع بوضطمو مب لمشلا و لرحلاب هتفرملا لع يشمل |١

 اسي قشتسي اه اضم ازه روس يتحد عوببلا لها ميلجلغ
 بتكول بزاسملا جرش ف ىووملا ل5 حيض ىلا :1دلك نع
 "و ىدعبلا نما لاتف ضدرملا هأعسو ه]سغ مث ءاجال انارعلا١

 حرص نمو ىثنارنل ال15 . ىبنا هزكاب رسانزلذ مامطوا كولحرلع
 مولا وجيل مدام ميكر ضن عم ىريزلاداملا احم ةلئسم غ ناوجلاب |

 مدح د أضن بر كلا نم عنملاب مالسلا دبعلباىذ رك ميا اههج مقرد
 | ىف ظطيسلاورسد اسما جوملا نظن هبهد نطل ةسامن هي الإ
 | تيه روما نج زد واخقينصملاب هدرتا هب اك فا داو طنملا عوشسرم
 للعلا بعارف ئلاخام يجرد ل نلا»_ادارلاورعوب» مهم تيئزحاتمملاو

 لب زيا طخرجوسرم ن. لمار داون دايس اذ اي كىثكارججارس ابنعلاىب١ ْ
 ' !لطل ثواتخ) بسحب طخحلا ذ ا اجتلتخا اغ) قرحالا لاه اد) هبح تي
 ححاولاص هدا «أششا كالذدصاّه لا هريط' أسو أممتارلك اسم

 حاو نيود لاكن أحلف سمك وردم ثحاصملا باتك ذل هدششسانبد|
 ذل بس ميلع مدد! ىلص مدا اهلك ركل اد فايرسلاو يرحل ١ بات

 >قرعلا_ز2ر» باص امله هزعط م نيطلا ف انيك خم اذ أك الث
 | بمرعلا م انك باص١ مجربات نب ليعمس» ناكف هوك م«.اتك عوق لك

 ١ لع باكا سو ص لود لاك سارجزرب» ىع ةجركع زب رط اع جرخا : ْ

0 

/ 
5 
2 

/ 

 ا | | هللا ءامسا لوص ركذ_لخ تلمتش اقف باكو واسم عيج اههمضتم الشم شكلا |
 [[ةد حطو بيرلا لان تمت الاد ليجوتسل اراذد داما تابثاو ايححاجو

 : | |متمش»_تيرلاملا فانصرركذ ايزهملو اههلعةماقتساماو هنعناد | .. | |انخجاو ميرمااهزمنب ثداعو ءايحزتو رتفرحد لاكن مضنملا يتتسملا |

 )6 ًاثه نمىظتتمو وخلا ههركو م.سأبإل ٍعازبوالاو مي اكلكىباد |
 06 أشد رق سكول ايجريدو ىونبمل و نيسحوض املا ل اق سف مس ايدل من

| 
| 

1 
٠. 

 1 | ى نتعلا تال نم ءتنرمضد امم عه رل ريكرحد مدع لاضو هّسشرعم ناب ٍ
 | | درلاةملتلا حولصرو يشن ظيكزتو /8قملاوداسملاو أمسالاو خرشلاو |



 هرلو هدسب قرد ىحلوصوملا مث 5 ارحاد 0
 5 .اذكه قزف فووملا غيب سيد تاركا عيدين لصو ثلا ضحي ْ

 جرحا ىراشو مسيمخ هلي اسرق هج مولا رجلا هنا سلا

 كمسرسا لن باتكلو:لا5 سارعنب١ نعريبجارب ل رعس ىل ربط :ره ا

 السقوط ندامنشل ء د نياكه صقلسو د اكسال
 يو ادورطسي اهو معلا هه واقر مل ملام نأ شا» ملع لكل أب ماع |

 هاجويري ومو قا مدامسا م راع ليل ١ مسام د. ”لخا د فورلل نه

 درع بلان خاب متطسم دو اباحي ازجرسمل ةرسيكرامل مب انكار تسوأ
 ةاعزم عم ةيناج تدرب بكي طنا ةيبسلا دال )سف ١

 اههاغرتو لرعاوقو كلوصا مل ةأذمل!بعرقو هبل طكولاو جينا 1

 "بكب له الاي )شم بيرث: لاكو ماها ئرهعم طخ فدرحلار غب ٠
 بخارلا هادم ىلواد :تكا لع ال لاقن اجلا جس اناث لحد ام لعأ

 لاعلذس خلا مضوم د لاكو ةمام) ءالبج رم مل ثلانحم كلو نات ع مما

 2 تريلا لب رمل ثمل الاى اولا نمر صاب ا ال لاق ثلا نك هزه دجو
 هلام مرحي نج) ماماللاكو مخىونع طلال د ستمو ىلا مسرلا

 فوجب عيا ثال ذرثهن) ئلذ قا أيوا فاد ثان ا يلع ثدععم لعن

 كى نإ |١ جل لعظم اجي ادا ىئبسش انعصم تركن ناهبا) ىعشس
 فاك“ «ًأشب اويتكامر ياو هيه مزمل انيالو لمحاصملا هلت

 اباوش د زل هس تاما لعاو اح انتة ها امة ظمحاو ايم

 اخرا مةرلارم ارصخعي 5 -تتملك مبلع اكلشسد است اب نظن
 نايت درو هداعو لصئل اد لسجلاو ل نبا اوم او ةداسزلاو

 ايزل ءبنعتلال ضني تزف ذ ليات ةعاجلا اهرحىلغا |
 انتو م اه ءالوهوتع هسينئلا اخد ىداعب بري مداي سانا

 عورنو ستو كد كيلواو كيداعو هأانح رولي وكيف ٠

 ا دهس لقال مّثو نركنوهسو جيلا مقد ثيك هلاد هاو مجال

 ميعل# ملسو ميلعرس» لص هسا لوسد فولاخ فملخوتح مدل ىمنو هد

 عزل دال! لبلخ هلل ضلاو ”ءللكت !ىنع نيهال نمبو توتعلد فالانز

 الا نيكيمو حاصو ميهرب اك ثلث لع لثما ولعلك نمو كسب
 فرجإي ارساو هو)١وئزحل دوادد جوىجامو جوحايو تولاطو تولاخ|

 مم-ل_وش لكاضو نولقو ان اماه د تورامو تزره غنلتخدد هكان

 ش 5 نا مي اد ارت )نهال نابل ل شم نات فورا 'غ



 ( امال) نالها نلضا ئلح نالحر ىك ثرطس ملال وا

 ًاوئملم تولئدلل ا ىتك ثلد هو ارث نمل ميعصن مجلس هلاري تهرد
 ًااضورالا» نياك ام نكد فوطلاو تاير نا قد ثيوع اط الا ميد
 1 : تأتس انش اندو أكلت ايد غركمو نيلك اسلل تاياو قروش
 (ردرشت: تاحعاصل او تنير ضلا نع ةزمه اهزإننا عصالاو شوب
 7 تفزح هشاث نلا لكلا ؤ ناك ناد تءاذاصلاد نسل الاوع
 لىيبملا تك هدهسو الع انسب لع مجلكاتثو تامصترلو تاومس عبس
 1001 .كرزلاو كيلذخلا) نيكلسملا» ىرطنلاد يتلا د ىكسملاد
 أ صو كدولثو ثدانل ددهل تمد مقو نيك ايطخ نم هطاشلاد

 أ تظلسو نطبشماو هرمولاد ءائلاذ_ووث ناذ تادرازلاشلا طال |
 تاكا رش الو باهم'موسدادو ىلاعد قلخو ىلاد ّيللاد للغد

 | باتك مول باتكب اتكرج نك كت همهراذلا تي وانما اركتمو ْ

 أ اف وا نمو أنعرجم نا مسد و:لضلا ف. تيبه بانك فموكا ل كد |
 يعل لا مدااوخع دقولاثى) نانا هيف عمتجا امرك صد نا
 ١ ميلا عال اراها مثد نيكو امو درسو ءاشع ماكس د١
 ١ دولا ام هكرل) ساد ائل الاد دال مممسن نال لاو ىانإلاد|
 | د اعواز غانؤك نجداضد ثوب صومنج زك ءايلا فزكد
  |ىدايع جرخماذ عد هطغرفدابعابال ١ -_ةدؤحاذ) ا فاطللاد
 | خير طعنالا نيل كتمد تير اوحلاو لؤي الشم عخرذ تن لخد اذ
 مم ىخد انييخهاو ةييسلاو هيبسو ئيسلاركمد ضد ئيعذ
 كلوبهر» انوداخ توملا ةنوحيطا مو ثيحوا درعمال نيمع
 الا ثودركو ةرتيلا ام هوشمخمو ره اونا دو نبعد ادولسمرأذ
 | لجو نورظنتزلو هلطو دعوا غلا نوعتت اد اميع تورك
 | ويه نير مو تدوهعتت الو .اهوازتتال د, نحن الو ادوزوك الذ
 | لات سملاو ىاولابو ناوجلاو ىيعوو ثوب نكي ادا نيوتن نوب نكد
 | هولا | ذاد !ىاذ ن ونسب وحاكلا مهواولا قزح ارعام غال

 ١ مالا الا_ونلاد ليش اىنعاهاش د ةيعدم موللا فرخعد أسوي

 ٠ ٍنلالَتذ زح ةرعاملا تع لخرد مل ىزلا ىلا هن عرف ةماوللاد 1 وا ام وسر يع
 1 لج مل أب ترعبلا دول اك ارغارن ءا زي زيد 3 كلما تهام_:ره
 اهعرا١ؤ ١ رن لامن »83 دأ يملا وهو فارعال ا اكام لطم دأ

 1 لئلاد



 انبحاتتلا را نيم ئملا منا ةدوعز طش اذا لح !هعد لمملاد

 | ب ندركوه رد ىزلحي لهد اغنأف ىوم ما تدلتلامنا
 ةميايلا زم اندنكذلو عدا ميلع نع رد شح نننن از ةديستللا

 0 نعش ١ نمو تاعدزدا عاملاذ ةرمملاْذ موب 1

 1 تيءأي مني سيل امل اصول كاطع اهلا ع نارهرو و ٠
 انام “اه بام لالا دن لرح اًمثود نود قت ئح ملكتال ٠

 الجو و لبق رم نموشا بازعادههد صدر اغد سعرلا أ
 /.ىلطتالا تيت ىلا انرتانا طيبي نئتحا ءاعد| ءاعدأ
 انا دأبإ هدا ناد داماد هطغ جيش الا تيكا نة عين | ١
 ١/١ ا اداو تيب نيو نياق نراك الد ثوعحر»١ بر تورضحي |

  1ن خرب ذا بوجلاك ىهلا داس اطول مم هاما اف ثنو دعا

 ١ ةرراَلا محلا لاص ني دل توممساف تولتشال نرعهلا|
 | اشأم عاب امد واولا بخزذحو ادوزتع اذ وجرت ٍداشتملا

 | | كرا لاق هيب اءنلا عيش عارلا عدد هرب ىروشس ذب صاحت
 ليتل عرقد معرس لع هربنا مجدر الا نرد ابو نحف نسملو

 لسنلا كوتش عاشو لع انا لع ةلوموسو ١ أما دولا ذل بش أمل
 يللا مال عباس امرت عباس ,ميلع لمس ما لعل روم نأشال عدي د

 مثاذ ةببج م هملارشللا ت ابثالب ١ واماو سحلا نحريلا برق < 3

 ْ ر ارلا عج اماد مل زاوككاو مب اه ذ ةعرسملا ةر أشراف لطاملا +

 ٠ ةرأش والف قربحيلا اما) فج ىعرملا اعرلا تعرسم أهرلا ةعرسرلا

 | يع دعا ارشطبل ' َموُقَو هس ادن تباجاو لعل ةعرس
 | دنع عرج مسا ىخ !ىاولارج فلا تردذ ةدادزلا ١ (0اوقالاه لس ,

 ٠ انو لاه قرعا اداو ىنرلا الا لع ىزا تح دزمملا فالي بايلالاولوا|
  0قتعو ًامقو ثيحا قاموا اجابا بوصنموا عوترم مجدا عطل 9

 امس اشلا د منتسب دارا أسس نلاث !ئاف تاك اوتعإ
 نخاع خا ىع |و)و هموسرملا ؟زيمحارجو بس

 ملي االد ىأشل نلوتت الو دلابسللاو الوسرلاو انونطظلاد هريس تشاه

  0سشءاييالربا اوس انالو ميسا رلالو هسارلا لو يلا |

 و اوم نك مهجلاد ؟أيلا ثيبو نكسب ملفا 4

 ٠ ,اعاانا نمو مداد مث داحد نيزسرب وابن غاب تديذد اقتلطم

 ىادو روش ذ. باج ءزرو ىىدف ىاتلننم هط ةليللا|



 ظ يان ميس انموتشملا مما مثورلا د رخال ىاملب لكلا ةبرخلا 0
 ام 1 : 9 ٠ هعا 1 هم . 5

 . | ميرواسو هعوردو اولو از واو تري زو تج افا تام نئ اذا[

 أ ئاجوع ذ تاللكلا نه و فرحات نه ترب ن اغا: ىثكارلا لاق
 |ةيزاكهايعولاو هيرربلادريبتغتل اه لدول امهوعم ىاأبنو
 | ةرضابماشيال ىلا ءامسا ايمان ئلا هس ةونل امظطق دبيإل ذ

 | برعم لضنحلا لبق طوطنلا ف ةكنلا ةروص ناك بي اجهلاذ نابركلا__١اقو |
 ٠ !ىعطو لل وسركف ءأب ةرركلا ةروصو اواو ةسيضلا ةروصو اغلا[

 ةرسكل» ناكم ألان رتل وذ ئاتيدو همتلا ناك تلاد هؤكد |
 . © لوو طخلاب مهررع برتل ةرمهضلا داكموارلاب هونخت كايلوا د
 |يقام جارح فرب نكاس»: ىكي نما خ ةشلأشلا:ة>ل عاقل

 كانجو اّرداو ءاساملاو عميواو تيرا ىقعارخاواأطسوواالوا |

 ١ اىرم أوى واووا !ضافونع 13 ب ىمالا لوا ١زنكو اهذزنخ |

 بؤراوع اضلطمن للاخ ىي ان فرح بل داود الاى! داك ندا تلرتمملا د
 تو لبشل كنا مض اوهامل لناس ىأاف فرصا ساولوا 111
 اينما نيا توزكت لوكس ١ توبكتسلاو للا غ بوتاتمل مسا
 |١ نئر اتالكا امتداد أن نعد انتحلا اهات اند للا +
 | ءاياناهي بكد ةئنيح دلع ته دلتل ةمبا اكفنا ممركذ
 ٌتلماد رلمااد فموي ذ ان واشلا ءازجاما هىرتذ لادم لاسولع تكرح نرحذ أطسو ناكاداو اولاد ىلكذ ؛الىهد رككس وا لق
 قعرش فزح انكأس ه)ثدام ناكاناذ كلي قنس ك داود هئطانملاوع نمايإبق ام موإرسكو صد اناالاد ابي فز اونطاو ترم“ اد
 تو «ائملد ناكاناذ تمول ذ راكبومو ة«اكشل10 اورخال لكم

  00ادلئحزرطاذا ١"
 امد'اعم ف نحو أذ دما ىنع اهب وصد  |قيراو تسوي خان لق ذا

 ١ م ايلوالا مهوبلوالاةوالا مم أبا مكونا ىنعزلذ سسكو ١ مناف ١
 ' [!تاكتاو تلصخذ مىبلداؤغ لاشالا غ قبل نا نا ءاجال د
 ١ اوشا 'قرذي !؟فشب اوربي !ئسام !ويطت الا !نكرت ل ١ اتفق مضاومام ول ا "طاش ءاسسونع هاهم ةكرح تخت لزحا طاكأداد ْ اوم نيس اخ عدا شب وح قزح راب ١ اضن قبس لف د هضاب ترح
 ذاوم ةن> ذ اوازج: للا ؤ.تمث واشلااو ذا سم خ لوالا !ؤاملالأق
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 !م [ض ام ذاوكرش سئملادهروشساورمزإاؤد كاملا تأنشاأ ٠
 ١ نلسلا هد أع نه هه لولغ ارعشمملاد ماضال لاش مهن اخ ىروشد 1 ا

 سطاغاو رعد امد !قشنام اثلاوما غض أخو ميهربا غلا ئتعضلا 0
 ١و ارب ناخرملا  تريساولب !ئزاملاىبل ! نه نا مورلا ة.1قحْعسن 1 ١

 ضرب لمع ىه زحل رام نكس ناف ىاولاب لكلا غ تبكذ كتم ا
 ه اشتسا نك |ووسلا اووسش ن ١و !قنشلالاام لجلا وش "فدا

 أ تلال طال ىشتست ال ”ثدلاشلا عاهد ىررعو ب تنهال |

 | « لمتلاواوراسب عاب نملاو» ]م نمحلا ةروصتسسبل اولا نقلا ١١
 لاو ةولصلا نعل يزيتلاواولا كت لييلا غةعاللا هبال 1

 |هونعو مولملاو هيكذشسمو ةورئلاو تحافاضمرمىدرلاوةوبحلا أ ||
 نيف لص لود هسا ذ ركض وتس نم اهنغ ةبلقنم تنازك«ايابوأ

 !اضو اتلكو ايت الا ىنس اد فرسحاي هلرهو ال ما اكس قل المها 00

 د ءاملااطو هؤلق.ءرمو ةطرملااصقاو اصفانوب فاصعأ ١١
 ار حلامتو) امس) وعام اماوحلاو اييملاك آي القامالاو ْ

 تكد بابلا ايل الا نإ و حو ىلج و دو فيك ومع او لعد ٠

 حض وهو افشو أطصلاوع اضو» أما ىدالا شوال ثلالنأ ٠

 | كيو نجد ابييطم اهيلو اهيجدو مسكن امو مهو فيكا
 ٌْ < اه ءاهلادو تناك تؤهانودذاو ةطئخلا نيكؤملا ني تفالنأ|

 لثلاو مجرباو ةلثاملاو ثارمعلاو ةرطملا 1 تحرم فنناتلا ٠

 نفاخ داو نطاقو لا » ؤ ترسو. نوطلادنطافو تالدأ |
 مساخملاو هدا تسعإ ]منغ ىف كبد -لكتمو اجوز عم تلواو

 /19ثاذو تابيهو تاضرمو تاللاو هكا ابو هدا بشل ْ

 ظ نت لصئلاو ]صولا د ةسانلل عن عادلإ تبرطتو ش

 هايل ادا فارغإل د. اولوسي ل ند لوقا ك نا ةرشع زؤال خنلأبالا ا

 ذ كرثخ الانا نواخلا ' اي نااار ُ

 3 نكرشباالان١ تأخرلا ةاولش ل ن»_سسد فاو هسه لنا لا

 تمم اتلطمقشااب هاو لكرلا كتلي زن اماوالا سكان ماو
 تترمماالا) ساو يلا وذ نمنرف نونا نم رش صدد الا |

 | تنجو نبع تعرق رمؤهزلا ترد اد) مست 2 تيصحمو تنحل انا 1



 هلا [تولخ د ما سس نم ما اسشلاذ.بوكي خرم م١ اتشلا د نوكي |

 ا | | ىف اوبيهس مل نافا) سسكس اب مملاو أًتمما قابض م تافاصاافلإ
 20 || | 2 مولي قرتملا ةاواشلا نلف ام ذنشع رحال أصقد صصتنلا |
 . مخفر ام ايام ذ تيّوش مذ اصف جلال لق ماشالف نيام طم |
 . [1 ضاكامذ هطهامج معملاذ كانقزيرام ذل لتشمل ١2 اتبهامذ |

 توام الا اجاو تولت الام يئشفنو سلا ذاهواكهذ
 |١١ تم الو اذ بوعيافنازلا مْملاب أمّ ١ ماه الذ. تكل
 | هال منو نمل اسامه( رم نتن لاا در اهزكإلا الكم
 ْ أم كيح مطتنو ننةاكموو أمناكو أعرو أمهمو |تمهنو مذللا
 ايلف | اذالا اه ني او :ةرمتولاد ثمكلا الا نول ناو خلاب يل نان

 منك | هبإ تيما مكرمدي انيوكتام_ نب ذ. ثلتخدو هج انا |
 أ ارم لاذلاما ال قكد تحازحال د !ىنشث امنيا ارعشل اذ تعنت |

 . |نيحتولو لاغ قعد مهمودو بازحال غنى اشلاو ببرخلاو جاد
 | بل عزم ثم نحد قاد نكح ةزملا تيكف هطخالا مانياد
 . | تك دات او هضاعذ هسواسلا ةرواتلا مئنس.انكه تداصد |

 | | © تييلاغوب تلح كال >حزم ذأ شل ارضعان د ارمو امم حا ىلع |
 '| | توربظنتد مهدرافو ام لو هقولملا3 انرغالوو هبوعلنك :
 / 9515 تارعيلا ذارعط مراه اذ د اولد |هؤيخو ضهواتلست الد ْ
 ١١ امك ةيرلط قمل نيلد ماجا تدماع ووعد ةزملضم |
 |( | بانك لعيسو هه اشاح فلط فزعه مكتلبطخ ساشا |
 |( | ةليؤلط ءارحد ادنم تنكللا_ؤبطتولف ةي دواذت |
 انف |ملظع ةنطنلا ىزكسم مهامو ىلكس ضاري هناا |
 | ةرولسا نط انمر صلشنإلو كرادالب اجارس ملظملا |

 "| هيلقزنلو بلل تباع انه نجد اهب تبق لقد لمت ثلادلب
 . | ىلعمت تلد تلضحذ أمم اك نم ترشد تونكنملا ؤ.تسا)

 | ةتؤ دارد» و مجلاب تيزؤدقو نونما تفرشل ا مهو ةنس|
 أ صم و نرجو ةنونم نيله هلا مي ءاششنح ني جشم طتف تلاد | | جرد ووداو «ايؤلاب ىلا ضقل د ثلالاد به'الو ءاتملاب |
 داصلادنطيصمو ادورطيصمو فاارعالا ١ ةدظصيو مكد فك |
 | 8 !شوشد انوهذ وع نبت ازعل ةلاص ءلبكلا نكت لقو نضعال |
 ل تتكامز عرف هسصخ مج م,ال اسر ةةو زج رهام انقزلعد أ

 حج ع

 ا

 - حب يحس

 وعئلاواب

 0 ايهم



 اك انيلع هرلشش ةرقملا هدا كلل ن حره هاش ةارمل اتق اوه

 تتلف وا ةبوكسو ءابلا مد ىرقو ىبرلا اج زد ام اتدبلعأ ١
 نيياعذ ,!لضدو لمن طقاش ممتع هنئلط مرئلط اغا ١

 ا هوخو مترا اهيتحيال ةداينب ةروهملا ةنلتخلا تاارقلا| ١
 ههةررداابواوميسو ابدت :رحق اهتحت كرختبد ضو و ىصواوخأ
 كمي د لكو رت أرقى ىلع هب اتيكد هتملع امو ميدي تطعامو
 | ةرعصإ عروس عاف تبتكر اذ مامالا ثحاصم خ نجو
 مح تىطق و ا سرت :.ت اهب قطنل١ عروص ا أبرشنا تووملا

 )بصق هناسنا هت اىخاب ىوذلا ادرلغ_صحبمك _رعملا نود
 اييشو هب انكنيستعو ثدعمملا وب اتكب يسم هب اشك ادا ذأ

 تكنو هرك هقبلشو هتشم تود طنا قيتشو اهحأضداو
 مم دجو نمنع هلك انهت ؤ ديوب ١ جالا نصل ىلا ف

 !ىهظعلاكو مرصد كلذ هركت قيق د لعن هتك انيصم جن |
 ديع جدو مب كس |ماظع انعصم راراذإرعناكو لاق هن باتكأ
 يبا عوخاو ار اخص ثحاصملا ننغت نا مرك ناكززب١_لعادغ قالا | ٠

 رحاو يوصل 1 عىل ذا ثدارعلا ف نازح عركب ناكرتير منع ىف سسعأ
 أنإد لعاب ملاك ىربعلا ةريكسعفلا نع بعشملا 3 تعيب ادوه
 تلح ع ةرضتولق ى 1 تقذ كيلة لجا لاقف أنس تكا
 لعل تريبل جرحاو سا وراك وريؤ انكه مهلاقف بن ١

 انوي نب رع جرخاو نيس طر نب ض لاق «نيش ملا ريه١ عن رص |

 حزحاو را ضن رييتولا .رملا هتئارم هذ. لجر قوش افوقوم |
 قل نط م ئحاصملا ل ه:ش ١ ند)و (دابهض ا ميراتؤ مضؤبا|

 مل مهارطنع هدوخم ميلا رول هللا سس تك أعوهري رقما
 | د١ هلاعملا كتكرانا لد نحلا دبع بمس نرع هاش سا جيخاد |

 نع جرحا مولا لملف محيلا مالا هس مسج مرخا تك
 كرسبا عجيل نها دما مب بكيذما أب هاك ون تبث نينجز

 مهذبا ل دتخرع منصف اديسابو كي ملو ا مسج تلكف علا تنك
 ا 3 ١

 ن١ جرحساو بسلا شكي يحس مهملا لا ءابلا ىلم انا هركد تاكدتنا |
 04 . 0 5 ل 0 هذ 5.

 ا ارتد انا عزك من١ غيب سيم لرب ١ ىع ثئحاصملا ث. دواد ىلا



 انما

 : نلاب حخات سوته هتباتك مرتخو هم هر
 : اندر ىلناذ س أرع نبا نعرررع جرجاو لاننا املاك ا بيقو ْ

 ٍْ نوم, لع ردا دوعسهلربا نع جرطحاو ثان ذ اوهرك أ ١١ ةريرلا|

 لقول اد راو ولات نرصملا مب نس نام وسد ياو 1 '
 , | [فوتسارلعو تامر ناطرحلا لع هب انك هركتو اتساسصصا لاق ْ

 0 نب نملا بش رع نع نببعوب ا جرخ او اطوب مدل ههاركاشكا

 (هارحلاربع لقد مب تاتكزىخ له د الجوي تريح نارصلا وتركت ل لاق

 ذ اجلال قججو لاق السنا :سرحأال امولكه درا مل شار زل لاق |
 ١ : ص نع اك نمل بالا و هرسرحاأاد هوو نم ريس رو مد

 1 فرشال برعلاو تيداسللابحا لشلا مهمل برعل١ نأ سإربطب
 1 0ث اق ىل نيبم_جلع ان اسطب اضل ا5 قد ىرحارعارلق |

 * فلكي ال ههابعل اك لاك ىعتمل ١ مربا نع دواد ىلا نبا جرح )
 . [ملئس ت ائللا لجا نس انه دولهم ال5 ىرطما» ئحاصملا

 / | ةسالاوب١ كاذل مح :سلوالاعدو هزكشو نمل اطمن ؤ ئلتخا ٠

 ]| | كاويعيو ىدبلا هلل قو .ةداورد نب كاملا يعردأن تل ودملا

 || | طرششااوزمحلا عضو نم لواو بلل! محاع نرخ ليد سمج
 ظ م اىسح غاوطتم اودي ةداتملاكد ليلخلا ماههامو يما
 1 ةازلا# ىلامرخ اهنع طنا اشدحا اهوا مرتغعكاكو اورشع
 ِ يداي هوز ناسك: نيج 5 مهتماىحلاو

 | ابا نيارجرحا تمارا س ئر لع ثرلشلا تسلا ثحاصملا
 .| دارها !ىدرحلا5 دوعسم نب |نرع عيلعو نيبو جرحا د دواذ
 |[ ضو  فحلصمل ا طتن هركربا نخل نع حخرخلاو ويد هوطلختالد

 ار دوس[ نع متاؤلاو حتا وملاو طعملا هنك م1 ثيريش نبا
 0 الداكن نع دود د دانب ا جبال يقرع !اهزكأا ١

 ا ايكو انكعروس هل تركت اداو ندعم اريؤصد و .معاومل اوسش اول ١ ا
 1 ذك يا اكو نك ةروس هيف ب تلكم نسمح #: لا ميه نع جشم اذ ْ

 اكرر ميلا! نع جرحاو ههركد اد اكد وحسم نبد ناذ انه مر

 كاقو !نكةيوس ةرعاخو !نك قروس :لعاذو تسمعملا ذ لمملا هركب
 1 هاله ناله ااههذ ميسشب حلا تحاصملا ف طق ابرسادرل عاام ا

 اوسلا ءاهسدو سانجححصو ناشعام مب اتكمركي ملحلا اكو الخ
 اسلم شيوع طققنلا أهاو ادارعلا اودرح ملول هند تابال ددغو



 ةئيهلع تالالدر# أماو أنت تدارقت سلام اهلجال مخوتض هروصأ ١
 كس ققنويبلا جرخاو أسيا جات نمل اهناش ضيوف ؟ىرمملا| 1

 م ةزالو رعصد هلو طخ سحاب اجّرنم ٍسكيف يعن انا ثارملا باد)

 ولاد ترشح و تاروويش اذ ت ألا درىك هنيرسلام م طلخالو ردورحأ

 ع دو) د ىإ نبا جلا لوو ث ايا» ناعمو تالارملافالاتخلاو | ١
 اع حرتلاو ممجاصملا طمني سس أيدل الاّو املما تبريس نيدو :وتتتللا :

 قوما لاقو اهليكتشم س اال لاك ءابل_-ىتإل ! ىبعىبا نب رشد 1 ١
 لاكو فيرتعل او ىلا ١ مح مل 2: نامص م مدا ويسم ولك و ىرصملا ]تف 1

 زيبخجل "دارل) _هاقو لكشب امال !لكشم ل ناىجبب رمهاعتسا |

 ارت عج نيس الو مما ةروصلر ييعملا رم هيهامل داوسا أب طتشل | ١
 3 ١و طرلخلا لع رال هتمل تخم ناولاب ىحاو ىئدصصم ذب شن 1

 ةيوكسللا و دي دششا او تجول ١و تاكرملا نوكت اها كراو [ةوسرملل أ ا
 ٠ اند اص ئى ان اجرلا لاهو ةرئصلاب تارززئحلاو ةرملاب ىملاو ! ا
 ١ ساد ندانملا ت الكر يسد ب انك موهنملا نم أشللا ة ظ

 ولل لوا لع ةلمتش ةقهاذ اطمن لواما يررصلا غ لكشلا اداكأ ١
 اعزلاو افاهلا ثم هيلعو هلوا تع ةركلاو ,جاربع ةريشلاو 1

 زا وهو فورا رم ةدوخاملا تاكرمللاب طبضلا نآلا نشا(
 ةليظت هلكش خطاف لمجلا ميلعو عضو اوسكار هد ليلخلام مجرحل| ] ٠

 تشاو ركزه عرصُاو مطلاد هتنع كانك كلاود فرو |
 انّقؤد تكر قلحنرجإبت هذو اررظم ناك تنأذ اهلشم ةدانذأ)/

 ارهاب طامي نيملاد ذو نححلا لال تكن 3 دامني تجاتالاو ٠
 ودوم لعوأشيا ارح ىرحدلاب ةزمه كت دقو نجلا ةرمملاو |

 رشد توكس قالا لبقو ارمحر م ب الق ةمولع ابنا لبش |
 3 ا معرملا ىرج ذ نكسر أك ع وكضإو أمخالو ماغادالل سنع 1

 هلطمج تطزد قم ايوكسلا ١!بهلع ىف ءاتنالض اطلاالا يصب اهأ
 يطا ثيرملا بيزع خ ىرملا_فاقو هزواجتالدويمملا|



 : بود) نعوإ شم حر اد ثحاصملا مب امك ع 5 ةرحالل لخ١

 أ كد تحاسملا عي اهركأمتا دوس تريد لعرب اع جرخلا»
 | ندد أهارشو 6 حين ورك ميد ةريرييس تنبه ذم جرخلو ١

 | ما نسملاو بيسملاب 1 0 جرام أانبتب انكلعرجا تس .

 | لسرايا ينس نع -ىضاو مث ولاشمل ايس ايزز اولا
 ترس بع نع حرحاو نورولا عي اناس انال لات نئحاضملا عب 1

 أ نود ل زي ريسو يلع س١ ىلصمم» لوسر ب اريصا ناكل اكتم 2 ٍ
 | .ثمبوو عاب ال نوصملا لا5ّ_ينغلل_درع جوخلاو حاملا عي ل ش

 أ شل اذ نعال اقو ئحاصملا عي عزك لا بيسملا ب نبا نع جرخلاو |

 اصملاربس١ لاق سابع نعاطع ءرع جيخلاو هل ثنهو باكل اد

 انايؤ نيعملا عمم نعى را: هنع ده اخ ثرع جوحاو !بمبت ولو :
 ةهارك امثلا3 نلسلل لاف :كإذ "مل صحروو مارش لا
 سني عنف حام نزع هجوون صاد ارنا نودي ْ

 | ملال يقرقم_فارلا لاقى اشد رغد رع ضورلا ديار غرإتتد |
 9 | خنلا قجا نعلم اربقو عاببل هسا مزلاك بزل نريتشربإا ل١ مجود :

 1 | هطهريبخعرباو ةرطنخلا نما ىلا تميلؤمل أنما مرات ىو ىإنن) ا

 | لاةىبحشسل رع دوا! نب» جرتحاو امم تخل نس م: كدا كرف |
 ش ملال عريف يدي لمحو قولا عيسي اخ طحاصملا عيسب سحاب :

 | كلهن مل ة هس نئيععمللم يعل لعاوسلا لي مالاسل) نبه تمرلا نع !

 ْ باقم نم نأرتتلا م ة دوؤملا هإاّواه تاوصلاو لوالارريضلا

 ليت يم جرم ب نوانيلا مرعو مظعتلا سمطامل ثلذ |
 ظ ا رو وبول

 1 بيبا هزييتبت عرش كح هن» عاتي ره ريزلو مضعب عزك دوسال |

 ١ |تح ا مقساءاوز لولا تحاناور ثدلأذ صح | :حرخو ؟نيزئصلا لاول ليمن(
 7 1مل ةنس | نق هلخنو ل مول ماركو هضرم هنو ف اكاناو فقم اذ
 | كنان تايقي سو ميلعس ىلسهوزملا تيار ناالؤيرحلا ةيرغذاق
 ظ ) عاسؤلمرخو ىركل عر زجو نععملا بييضت قسمي حرض ل
 . | تيعجاد هيل دراج تما ناو تيتكريلا لاك انابتم هالال ذا هب |
 7 [جرخاو ضحاصملا رت نا ورك رثن» نأضنم رع حاصلا غدواددال |

 ١ 1 « سف نوما ىبرككمعنارك ثول اونا ناك كاطع
 ٍ 9 ١ لعلام كا ةضئلاج هتيلخغ وحج

 -- 4ك

 20“ لس 9909-0 تسوء د د نعد ع

 / يح

 هكر تكرر 1من بح

 هل ميو
 ١ ا 7من



 دب مماصسصعا

 - ينو 2

 ردو يوسي دم همس معمم هد ء حمس م

 م هزاحل اجزم نجرلو اطقتو |

 تاع لرد انارملا روم

 هزاوج محال اذ بهل اب اماو عوخم)١نيه ثحاصملا اوضضق منو

 ا 1 ظ

 قاد !ضعب الآ مم عتساذا عرف مي ىسسل !سلظاماد الع ]صخقنملا | ظ

 اة يل «ر ا تطأ ترد نوي اف هزغدا داب للا
 ةدرلكلا تقزمتو فورحلا ميلي

 تاق ءاملاب اهلشعرلو ناق ىلا هلاق انك بوكملاد كمزا كلذ ١

ْ 

 ا

 رود تاير أبهذ ناكثحاصم ناهثع قرحا س ا.دلفرأن طابترحا| |(

 ث "/لضشعلا اج_لوا١ ف ازحالل ن١ مريعرك ذو ميلعركنس لد مط و مسه

 عانت! ,قيلش ذل نيمحوصاملا مزجر ضروءاروع معن هذ دلاسنلا
 ابكر طع ذود ةهاركد اب .دمووملا ورا سحلالل فدلاخ ميز قاوحلم

 تف ديو ضرالا د هاف لب قرح ال ىلب اذ ١ نوصل ! انا هئزنحلا'

 وادا نبد جرحا عير مارقالاب, ثكتولل نمر هككو هوا

 2010 نَمعَصُم كرحلا لوم ال لاق ت تيسملانب

 نمسا لس متع ل | مها ار وبرج بهزمو أن يهزم عرش يظر |

 دروطملا »ا هسمب ال ان ماوتمل نيكو |رطص »ترحم ناك اوس كبري |
 2م اخرهاطال ثارتمل سم ال مراعم_ نهّرملا ثرحو ْ ظ
 مدزجا دبعلا عرج عبس اهرؤرم شا نرع عريعو ةجام يار عودأ 1

ْ 
 أ
 هده 6 ٌسَسلا بولتبوه لابو تشكتد | ١ ا

 ا اركي ضحو» /رمّْي ىرججاو) الع لج رم مريد ةوهو متدرج
 بوو متودرود اص لرفختسم ارلو كدا ادن الخنسرعأ|

 انأبو هلدوأتو ةرييسعل لرعت (هءرسلاو مدأسلا موملا انوصنأ

 2 اوهورسشلا ره ليعفل س سنتا ١ هلاك اجلاو نورتشأ
 0 1١ذ١

 تاملاد ضرما بيبطلا مد ىويال. صساوهد ةرضتلا مدحت اجر لشو | ٠

 : ذادا ناقل بارع ناك مما لوالانمةزتضتا | ١

 و اا . ةمشوم هيف شاول
 بيبحنبب مدد قحرمزف كا ذركلا قو ومب امه دف دفا نا

 اقرا ىعاولكس ول هدورشمم ادن اهز.ذب مشو لاقف نو موب اسنللا |
 1 ١رسسعملا بعارلا لاقو ميلا وريهام لهو تل او ىرشعملا نيب

 الع

 ظ ١ ْ

 اننا جرحاق فحاصملاضيضنب رع اىكاه تلاسلأ5 مسج ربا ا ا

 اومن م١ ى دج عل ئث محلا قف (نعدم 08

 ه١ سها سعت سنس



 ظ ْ .اناسع 1 اا مايععلا دسك يوي د :
 57 | الا لقول طند نايس ىسمتلا عاعلاكد اهربخ شد 277 ٌْ

 اا هنلتخ فاجر !مجيوسس ظنا ميجؤن لسو اتملاد ارحاو أمزخد
 8 املا نال مطنل اريسنعتملا عدو زغاملا_كلو تل دال 'سربظ اع انزم ا

 2 ١ م اقتاذ !لهط زلال" عنا هسارلع كد (بس او نه ظلام
 ظ (لؤاتلاو عر محاوه: ى اللاب رشف ال و عين, عوطتمرد أ
 ١ هه |لا5و هدا سارع ةدابرشلاو مس تول ارحا ميج ا

 ||| + انامغوا ةرتحام اما ظؤللا عضو اد ١ ىلختلا فاط|

 ا 1 ”قونظلاب طول سقكأ
 /1 ١١( (لمو اتداذرمالا هلق امل مىحرل )وهو لقال "ره ذوح ام للا« طاب |
 ظ | ظفشا نول دارملا ل ملد نعد ا اربستملاو دارملاءهشح عر احد |

 "0 كيدادا لا هنو هلام ليل د تشم اهتلاو ةارملا رع شلك ظ
 را ًاداصااو هكرقر تنصل اب لامصصرل ١ نهر ) ؟رهسعت دامصرملامل

 1 | تع زغشلاو دس رمأب ناجل نهري نعل هز اكو هثسال |منم 1
 ذ | | تاب وقشت دل د» طارقو هيلعرضملل دازمتسالو ةبهام |

 | ْ فدابصال لاك و ةنئللا ؛ لظنلا» عضو فولخ د له رشم دارملا
 | دال نايسبو تاره ازوامج نشكامسل !ءؤع طريشتلا نا لعا هريشقت :

 ا ةرتغورهاظلا_قمملا سيو عريخو ملكش للا ا بسحب ابوك نأ مغا

 | |١ ظانلا» بيزع ةلمتس نام اريل هل ماد ل هلك ل يد اتمادأ|
 | لوازم جرشم نيشم ليجد ظلوا يؤ صولاو ةضاسلاد ةريساىعأ
 نكيال ةسئنل صنم مداكطاماو وكلا ناو ٌةولصلل

 ا «ريوشت

 | انايربلا سلو موقد شكلا ؤ 5 داب لي وشمل انا ءلوتك ابتقرمم الا
 ا أ اماغةرجزمتسزنافليداتما ماد اهروبلم رم تبوسبلا “ات :

 1 دوغذ ناتو قلها دوجلا ط.ةر ات ليت هلك وع اصاخ ةرهد
 | ثم ةرات قلطللا قارصتلا ظلمت لا! ثاءاغو تصاخ ىراسد
 ش ظفار ةنلتلغن امم نيب: كرتشم طنل ذااماو ىيخلا حلا قي است
 ا نارين ١ مرتغ_لاكد دوجولاو يجول اذ مراجلا ذ لمحت ارجو
 راسم اكريشتلا رضوا لاكد مم لل قلعت لبودات او ب اورا اد
 ئ ليد انناب قاضي امج طاينتسامو عامسلاو عابتام لعرروصتم

 ْ , ه )أن يوهو هللا ب انك ؤ أديب 5 اهموق لاقو :



 داهتحاب هيل جرم انادحلال سيل د عضد سظرق هانم الأ ١
 هطبش يلو انناو هارعتم ال درو ىزبلا رسملاىلع هزنك لد عريغالو ١

 اكو مولحلا تالا ؤ نورهاملا باطملا_اداممب بوملاس ١اللسلا |
 لق اوم ىسدرلا ميال فرس ]جو اتمنا ىشس وكل او ىوطبلا ىؤه مف | 01
 قبرط نم لاو باكا ئلانمريع اذ هلة اه دعب ايقاحإ |!

 تار لوزن ىلع عالطصام ةىيشقما مهعس_ااكو طابتتشالا |
 امهم ثيتزت مث اهي هانانلا بابسابو اهصيصاقاو اهنئشن | |

 اهصاخو اخ ىسنسحو ارزيعانو اهب 2 د ابكحبد ابل دهو

 اهرعوو ابهزحو اهل اخو ًاهرسشمو اهل مجمد أاهررمحو انّملطمو
 ناصحا_لظاقو امرا واهربِعد ابين داهرماو أه فيعود

 اةلول سمو ادازملا ظانلاب قطنلا ةينيكدرع هيف ثدي له عيش

 همهثحم انبوتو شحيع اننوض_لاق ههنا تاتو ببكذملا|

 ًاهتدلولرجو انلؤقد ةزاملا لعوه تارملا ظانلاب ىطنلا ةينيكرع | ||
 هيلا جامتخىذلا ةئلااملج_تد انهو ظانعلالا تالت ةتالول هكا

 لمثب انه ةيببككل اذ ةيدامال امماكك اوان بإقو لسا ا زها ١
 ابيلع نقولا ابهياسو انلوتد مهدبلاو نايبلاو فيرصتبا لع|
 تافناجلاب لود امو ةقيقحلاب هتلالداهلمثب» بيكتملا تلاح |

 لههف داص هيل ملا سرصي و أيش عرهاطي وسرق بيكتلا| |
 بو خيبسل ١ ترحب ]ثم ىهر مند تان اكدر ناجلاوهو عيعإلع ظ

 ( ل اقف تاذوخو تارعلا ذل مما اعرشحي موت ءصقو لوزشلا

 ىكلصرهت هيدث_طلعل لنملا هدا ب انك مب مهعي لعرب سنعمل ىنكرنلا |
 دارمساو راكم هه اكحا جاليجسا و هشاس نأسو ريسو ميلعما 1

 هّمئل لوصاو نأببلا ملعو فيسقملاو ىنيل او ةئللا بع :ره كلذ
 © خوشملاو طع ائلاو لوزنلا بابس زير جاتجيد تألاو |[
 مواسم نالها مطب لات هيلا جالا جاما ىف
 ثاسلل وسر لكل سرا كالو متومههام يلع ط اخ هشاانا| |
 دجارك ني سال ىلا لا عيتحا اجو مينج لع ماتكدزن»و همضأ .

 هو الاف اد اتكرشبل ١ تم عطد هلك نارهو ةرعاةرسزقت |
 ةثلئروهال مورشإا لا عّتحا الار حرتس رجع نم ربا كم مهبل |
 .| ةضيقرلا ”قاممل ردك ةرللعلا رت قمل ماش فلصملا هإبضن لاك اهرحاأ

 . | دلاحا_ملعل تع قدا أمهياسو هيببكسلاو مي دان ؤأم اههاكحاو |



 ..|تاظروملع حرشملاب ضتش هدام مقنع أم ض ليجيولا طفلا ذ
 د | تادف 410 6 يزعم نا نيج رهو ةشنلا املا 1

 0 م ةب_رضعب هل اننعا أسهنن دل -ريس عوف ذا ِْ

 هن( ماشنا عاتي زا لعام 0 ع ا
 لفطللا لاتحا أاضماشو هاش امو فو لىحلا ث انبل

 4 ظ (ناجلا ذاك تامل

 ال | ١ ١ سملارعز هدايبلا عداشمل جاشحيت ماتلا» ةلالدد كانتشالاد |
 1| اومرسل نصر د هنعىلخبالام فلس اضنلا د.متئ قو هعيجرتو
 ا هيبننل حباشا جاتو كلل ةربعو مملا فرحوا ىتشادارككوا |

 1 ا ا انهم شتاذ) ثالذولع
 | قيد اما هماكحاد هره اىلظ بوس واكو برعم ا عصخ ) نسر ف

 | ىتملا يح اوس عم نظنمل اد ثععلا دمج حر رظي اماكن اما شيطان |
 مهن ا وسلب لوا ام مل اسك ش كم فررلسو هيلعمسا لص
 مولع هحا سووا هرسنف هشخ ملظي ماني د اأن ملخ
 الاؤسكو مظعمللخل كرشلا نا هموت هيلعل ىتساو كرشلان
 ١ اىرغربضتك» ضرعل ١ كالذ لاتف ىسيلا باسملا نع.ةدْس ةدشاع:|

 دجاجات + رع اولاس امم كلية راهو دوسالاو ضيبلا طاف احنا ١

 ش 00 نوي يبات اكام ىلا اهوجأت حم نتكو منه |
 | (اوكا كرا ارم رع: روصتمل سه وظل ١ ماوكا نم هيل الرجا تحي ل امم
 | اراول روش اللا اجابتحا نس اننا وشي رظف سرج ةلئللا
 نشكو ةزيجولا ظانملامطس للدم ابوك هضع هريشعل ان
 | ىلإ ضم ىلع تالا رطب ميج لبو م هضمبد امهب امم
 [تضرهاطف هر سعاما سرج نيصريستما لهب ىملا_ااكو

 .|هشمم عامسلاب هدا علا سانا لصي مل ملكتم مرلك يد اجربظا هرجف |
 ذإلا ن أذ اهؤخد ن أسطمالاو لاشمإلل فول هيلا لوصولا تاكما الو

 تارعلااماو هن معجب :رمثو) ةئم عمي اذأب ماكتاذا هش هلبخ كمي ْ
 نروعسمل )ص لوسرلا نم ممم ادأبامل لج دل مطعتملا مجولع هرييشغش
 تاناماب طرسشس دارملاب املا لب واق تمأيا قالار زحتم كلل ذو
 له تانك هدابج كن تيا دارا هلا ادا هذ حلاو لب دود
 مقشاماو ١ تصد شرعا هاذ دارجلا طهي صر صتلا اب هبشرم«أي

 قالئش :ناش ويا اشباع دلل هزي كاطدا#_زؤخواف
 2احوانب) جرا اريشكربخ

 دضي

 5 ةف

 فيل راح و اج لع دس ٠.٠ _ ني سلاسل مسي ٠ 22399 تسع تسع دع لق ل مل



 ا ١

 نازي عالق سابع بانر عبجتسب د يسس كيرطام
 قنميبلا جروخلاو ال هرعشلا نبع ضارعالاك هريسمن ىسجالوأ

 + لعب ان تارملاب فرحا لاق ةىحلا فود هلو ذ سابع نبا نرع
 هام ارحو .لهاحو هرخوهو همرممو بمب أشسمو ”[حد ةخوشمو
 ثم هل | طل ”رشريب ىجيب نط رم ميو دره رب جرخحاو ل أشماؤ
 ةييسشةفعي رس ابعنربا لاق تارتلا لاق كهل د ئبر اهرؤرم سس ابعشربا
 وي ةييلا ود نع متاحدل_ابا جرخلو ىجاطلاه سل هاشدقمم اذ

 تع هل شهربر جنبا جرخاو هي ةركشلاو ندازملا ةارشلاق ةكحلا| ||
 سانلا اهمرضد قأشمال تاتو ا لاقو ةدأاتقو ةبلاعلا او ىهاجم

 لاق ةرم ب ورجع ماجن! ب١ جاد تمولاسلا» اهلشامو | ١
 سلتا تىعس د تن نمسا ايل ًايقرعا ') هدد١ بارك ميا تدرمام
 هرحات تموملا علا ١» اهيلتعي اه_رس أنما اهب رطد ل أشم اله كازو لوتمي

 ١ ماجن نا بمجي ىضوالا مي هدا لن ١م لاق نيسخلا نعي بهو 2

 ١ثزلت تارّملا لذ اضد غر كورحلار ذوب ججخحاو أهب دارااهو

- 

 ملازعاوسمل او هدارسلا انرع) أع فرم عربرف رز !ثيرح اص هرب
 ايها برعا نال لاك قل دصل اركب ىبا نع ىر اال نب) جيفحاو
 هدناببعرغاضبا جوجو ميا ظّيحا ارا نه الا ثحا ؛بارعلا رد

 فاول لا5 مطسو ميله س'ىفمعوجمل ١ بادص) نسل جر نع يدرب نبا
 تلعل ردا ب اتك نم ميا تدرع | هليل ثيجبدا تحرم اساذا ندا عا

 هل ناك ,ميرعاذ ارسل «لرق سمع لا لاق ىجشنلا :رعاضبا جوحاو
 الا ةدارا ىرتعيز أخاف نه قع ا_ )5 ديب شرجارسا نرع
 الو ثداح ح واطص) رطل ىلا لهب ارعال قدلط ١ نال نييشملاوأ
 جبيل نب تيار لهما بيجاتجال مةقياع فاد ظ ىلاوح تءوواة فوررش ْث و 2 1 - . 50

 لمت هيث و أصلا بارعال) دارملا وكم انا نتعو لاقو هترثذ ام
 ليشممل ١ ادا ءاليملا منجا قو هليجات لع مكي نارتلا لويزغا أع طرم | سمينا ثيرحامتابرويطلا لس ١ مجحا ام ل لدتس قو

 .اههصالا لاق ميعرشلا منولاثملا مولعلا لجو تحاب انمكب» ضيورج: م
 ثا نيذ نأيب هدإرعل اريشت نانضاهاهاطاعتي ةعانص قش |

-----> 
 فرس أن اخ ةئأمصلا لدم أمه ىصوم فرش اما دع انصلا ىرشم

 ترش اههذ هضلاو بهزلا عابصلا ١ عوصوم نول ةغابنل| نم

 | لثم انزع فرشم اماو. ةشييملا راج وهرعذللا تغار عونصوم اع

 ٠ لطم
 مه طاش فرشؤ

 نابصتلا



 | لاق نكو ملاصل لمن او محصل معلاو مالا مولا نص مب اصرخ |
 ل زاتل او جول نبش ىزرل ا فدا صل انيمشت نذ كررت غ محلا ٠

 ١ بطلا ضرع نإل ةس انكلا ةعانص_ رد فرشا اهناق بطلا دع 1
 1 |"اخل ةرشماماو عازعسل !ةيظلمد ةس انكتارطزعد يملا ةدافأ

 || | دس امزا يطلاىلا مجاحلا ثمر هيلا احلا ناذ هملاك أهلا

 ؛ |١ [هبانإل هتنلا ملا ةرَمَسْعم هوالل_ولخلا صرحا م ابوكلا ؤ هم اد
 | جاتحي باخ ىطلا فدان ثتملاو أبمررلا لاوحا حالص ماظتنا

 . [ررسمم ادع نصف كلذ فرعا ذا تاقدم ضع ث س انلارضج ميلا

 |تاوله خصما ةهجنم أما ثدلشلا ت ايمان فرش تزاحرق
 ١ ِ : اهرحدو ”يجلك عوبس وهو نلا اًكسا مدلك معونصوم

 ةثكلع دلال ركتببام كحد كرام ربح كدقامءاش هيف
 ضرما الف نمزلا ةةجنرح تما هبئابي ىو ديلا
 .هيتيتحلا ةداسسملا ل'لوصرلا»ثرلا ةورملاد ماصرعالاوه هاه
 | دا ىغندل اكلكتناولف ةجاحلا اس ةيجنرم |تا,ىفتإل ىلا
 ازردلا فراسملاو ةيعرشلا مولدهلا_طارصتشم علجاوا ىلجاع ىوطد
 | قمبتاةرهاشلا جونلا اًكندسا باتكت للعلا لع ضقوتمىضو
 | |باتككر سمت دارا ام الملاك هباداورسملا طورش ةثرحم

 | | متهور هرتف ناك طن جا اف ةدارتلا نعالدا هلطزيضملا
 1 هولا ربا ىلا لودر مصوم ذل طب نش اهتم مرض خ امو حا

 | ىلا ترشساو هنهرتا مكوه طر و مطوم طر نارتملا فيجا أمش أباتك
 ٠ | اهناف نبهان هيلط نو ذ هآيعا اف لمجلا عخذ هنم ةلكما
 | | كح الك نعره وم فاشل ل5 دقو هل ةيضوحو انامل ةحراش

 | ١ ةيكلاق نارتلا رع هسيؤ امهونو رطسو ميلع سا ىلصسلوسر
 . ||| ل هسا كارد اع رس انلا تيب ىدهل_نيللاب باتكلا هلي انا نئاأنا
 | ه]ذسمو ثارملا تيتا :ودا راسو يلع سا ىف صل اقو خا تأ
 | مه اذ اصلا لاق ١ مجر ةنماؤ هعمل ناف زك وني هيتس
 | الو هلوؤت دتعلاوخاماو تءارعل "م هو دهاش امل تل نه ىيرد١

 يف

 فيش لئاوا ةقزاطلا بلاطوبا مامال كاتو عوجرملا مكجمل
 ١ لوا داؤتعاما وص هطورش نمدرا لغاربشملا تاوداْغ لقملا

 | لع نويا) هيد ذ مبلع اصزحم ناك ىم ىآق ثينرلا سس موزل د

 نعرا حام لع ديدلا امن قرال مثيلا ٍلغضبكف اطول
 ماع
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 اياكذنإ رؤي رايؤلو دار |وس١ نمر أ خال ىلع نع 568 ماع ْ
 بارك معارخو هيل نيرلار خيو ةنشنلا_رجستتا داحلالاب امته

 نا نمد ىل ىونمب أمّه ناكداو ةضك زرلا ةالغد ةينطابلا أ
 ١ ن أذ بر لولا بارك دنع نب تف ماه ىلع هاوه دلما

 .٠ |نيكاسملا لوا الل هزم ه دوصّممو نيشعما غش. تباتكلا فنصت|
 ظ وكي ن ا حيو ىرملا قرط موزل و فلسلا عابت نع مهنصيلا ١
 ظ . امو مياعص» وعو لس ,يلع رم لصوت ! دل نمل !رلع هد اهتع١ 5

 محلا نكماو مهل اوفا تضر امت اذاو ت أش رحلا بندتند مهرصاف |
 جزل هيلمحلا زاد مئتسملا طاسيال لكتب هانعل ضان
 درعلا اس خان الاف مسجلا هيكلخري ام أهتم نخأيد دحلد ىشملا |

 ويل عسا لس جربنملا قب نطو ةنسلا قنىطو ءايزالا قيرطو
 تنعاامت ناد أنسي اد اكم جرذا لاوقالا نيخ ع انرعدركب ىلا قيوط دأ

 ظ ل التسلل ن اكو أحمس نيجي ل ناو مسا هذ تبث اه_طارمام در
 ١ مف داتخاك هل هل رشس ا ىوقام حد أه صحا ني قمت ىلا قب رطأ

 ةلداتضرأعت ناو مش اما لاك :معلوق حجم, |يهل ١ فور ح عمل :

 نع يععبالو أبرم هدد ارم وف ميلع هيتشس ارق الع دارخاذ
 مييسا]ق مب |كشمملا ه هليصنت لق لمجلا ةلذغم ملل غرو هبي |

 لاق ىيخ دي نكس قيليل لوب امهذداصتمملا صد لجرش ثنو
 ا اضمل عضلي امنا انلابس مهي سره اتنه او له اج زل او اخ |
 ,ىلامبلسوس نان مني مل اهي بعير ند مهل ارلا ف نهرا ذا |
 ظ 0 (مهماتو هلع, يلع د سو هرصف ب اوص عودصير طرعأ

 ا زلات ميله رستلاب ا ب !رعاما اع نم أيلتمم ابوك نا طئارشملا
 ظ امييتحاها اداسلا١ مضر نع نايبلاب جوخ امن أك مدلكلا هوجن 1

 ' لت اخ ما قرسشب مهطعم تءامرقو هليطمت هلبو أتش اناجثدا
 ٠ | ةلخ ناه نا ىنعل مسي ملو سا لزق مز ولامرتما مهرمذ عا |
 ظ ُُظ بلاطو) مدلك منا هل زد هدد ملا سياجلا ابنه ى لح 1

 ا

 ١

 يع

 أ تع 2 ةيجتلا

 مل <

 تيب امك هدارَملا اخ اسم مب ادعم زا ثيبد, ملاستو ميلع ردد ىلسكيشملا نا 5 (0انا بحي عؤملا انهو هنلا باتكذ هيرمننب» كلاقف | |

 انه لوأشتي مهلا لزن ام سانلل نيبمل اك ءاوض هظاملا ممل |
 ظ

 ]ماك م١ اهريع و اوعسم لرد ميد١ نمو نافعنب ن اييوكنازمل ١ ظ ٍتاورتي هاك يزل اش لجيل رجلا ررعوب لاقرشد انهت |



 ال واسر اهل تك تاعاطلا اونا رم عزه اذ! نهرك ند ْ

 ١ شر وسو ميلع ردا لسجل امل !نساراش اذا :
 د طاوس دام انطق فاك لما دوسان هامات

 ارد ل59 ةروسلا ظنح اه نومي اون اك١لىل امه 5
 هلي نسمه ؤنهجا هاور أتلبعا 3 لج هدارم*لاو ةرشملا ارق اذا لجرلا |

 ثلذو اطوملا3ف همرحا١ نينس نأ ةرقبلا طظنحلعرماررا ماكاو

 اكد رت أيااورب نمل كرايم كيل' هال نن»: باتكل اق اك هسا نا :

 فعال ملل ببر هبات دمر وقس أ ١ ١ ,ظ

 كا بطلاك للعلا نج_ىفذ اب انكم ون اري نا عمت ةداملاذ أضن 'د

 | 7متاجت مسد مةمدعره عزالا هس مالك نيك هجرت سي الد | 1
 امويسن غ با وصلا نيب عازل! تاكازنلو هاش دو مفيد مارقو

 لأم زب اصلا نب ءسرثك ثيحباتلا نيب "ناك اووهد ارحدل لق ْ

 :اهجالرعرب شلل ميحق لذ نم نسعد اتلا ئمو مهرتبامملا هبنشما)

 ْ نبب ئورازملاو لال تسمو طانتسالاب تكالذرطحد غاولكت اعرو

 ْ مجرنر فرلالا رم مؤع عمد ام ناخد ليلة ريش اذ تلسل ١

 | ١خزلدفئ نينا هرم ثافنص كلذو دأضن ىدلتحا ول عؤمت

 | ملا ذ ئيم ع لس هبحاص ةرابعرتع ةرأبح دارا ثرع مههبحاو
 (]ضج ميشسملا طالصلاا ضرابسنهت يسم دأب عم ىنحالا قمل اريغ

 ثد نول تاقنتم نالؤرل اذ مزلسالاد ضد هعاش و! هارعلاب

 | توام تسول اعل امتلك ركلو نات عات وه مالسالا |
 | ل اةنرهلزو هل نكو ثمل تصوم ىحشمد طص ظنل ن١ ارخالا

 | است ري دوملا ير طوه ل اقدم لوقو ةعام اهنا يع 1
 | ولطاش مل: كيذل أشماو هلوسرو هس»١ تع اطوه | ١

  | 1ركزيانا ىأشلا هت اذسج رح ةفسب مها هفصو نا نجاخ ٍ!

| 

 ِآ

ْ 

 ظ ا دير درسا اطال ليسا عزا ىلع مققملا |
 1 ا ًائبططصا نينلا باتكتا انشروا مم ان «فلوف ظن اه هلاشم |
 ْ 3 2 ١5 تابجاولل عيضحلا لو انسب سنعمل ل الغلا ذا مواعنا مسالا ْ

 0 انلاذ تاملا كراتو تامحاولالعاش 100 ليضرعملاو تامرحا
 ودعم ت ابجاولا عه ث انسحلاد بروش قبس ص همه لخرب ا

 دا هوبا كادوا امونجاسلا هبوتن اسلاد تيما باعنم١ |



 ىرال ل لاظلاد مانا ؤ للصم ونال ب صتسلاد تقولال 2|
 كرا مه2قرصل بة تسجل ب انسللا لوسواتازتصو ارضع خب |

 0 ملاظلاو طرف ةضوزوملا ةاكلا ى دوي ىنإا دضشملاد || ٠
 عوس ةراتسيشعملا عونت ذرايه اترك نانا أطنصلا انهو لاق ||
 سيف ذتلاطل اوفإ هسا عازبا ضخ ركال ةرانو تافضلاو امشاف |

 ابوكيام منع دوجيمل ممذانشلا نو نلت نر نط ع نإا همالا لاس 1

 200 ةبوسط لئلك ةنحلالا (3 اكرتشم منكن اما ثيمدلاب قلامتحم هيف ظنفللا |
 لاق د, عزا سحسع مل و لانشا# ب دجو ىقارلا سدا |

 يعول احا ممدارلا ركل لصاوب د. يطا وتم وكت امو عبدا يللا
 طظفلكد مياه ىلىت د م هلو ذن امذل اك لري صلعتما !لصحءاو)

 | مب دارو انازىجيرت اذهل دش ثاذ هامش شعلارلو منش ادرخلا
 رثياط ثوكلاما لوالاث .ثالذ_'ىحيال رق و تلسلا اهل اذ يلا اها مارك |
 كرتذزللا نوكل |هاو ةراتان هو ةزات انه اهب نيد اذ ثيت صلال |
 اذا اهاع نوكلد اكطاوتم ظلا١ نوكت اهاو ه أش سعم مي د ]رم ادا موتي |

 فرم ناك تدل ملا هذ عصاذا عؤملا نو بجرم, ضصخل رك مل ش
 !آ أقولتخا س اهلا رطحب ايلسجيد مع ةدؤحرلا لارخال مو فاشللا |

 لاسبت مضمر طاذا ام داق ظانل ١ أملا نعاوربعت انا
 .]صش ١5 شاب نه بييزذ امنه زاك نو) وهرتب مهطو نياجين |
 هنمهو طقق لال ١ ءانخسد ام هزم نيعولعربستللا : ثولاشخافد |

 ورود ىكمي اهرزرمو مراخو ) مىصعللا رع امن لقوشمملاو ثد خريس ماد أم | ٠
 يلوح نكمل ىشلا نهد كا + كم الام رنخو .عريع نعرض عيل
 اذن ؤمدرلا أنس دتجاحالو ميد ةلذ اذالام متم اع ميعنم رح هىعخص |
 مج برطوزا)_رطسللا قداةمساد ننهكا باص ثول غمذالتخاكأ
 افلا مولنلا مما اههشخ.و حوف ةنيفسرت ذو هرم سليل

 .تاكأذ لما اه: ملا قيرطرومالا نسج نسذزؤخورصلتخا |

 اداب الاهل بق ملاسو ميلخ هدا ل جوبر رع ا بحصول تق الى تشم انس
 هائل هبي نك د مق رشد ل نقو بهود بمكب انك ل هالات
 و نكت دلو مهوفرضد ذلاذ باكل لها مرح 5١ رلسو ريلعمسا لص 7
 باقكاله) رع واخ راركري مل ناو نيهان طج نسل تن اهاانكذ |

 ليلتن امو ضم ىلع زب ملا ارضع نكي ل نب اتم نلتخا | ٠
 نيعباتلا نيل ظني ام كسا هيلا سقم اذ |هغعؤلاتن رب اعلا هرغئاإذ

 ب اهعللكن ولاه للم

 هلاخو تنام
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 ا '
 ١ |[ ضان والو ميلعسا ى#زاتلا هه مش ادوكي هنا ل امتحا اهاكأ

 1١ | نيزق» باتكك لها نع جادضل لذن او وفرط هنم ةحمم نع |
 ١ | كت نخا الاتي فيكملوتي اب هاهصلا جنج عمو تيمب اتداققن |
 1 ْ ٍ ميتاةزمم نكع ى نا مشل اماوا ممرصب نغ اون لو باتكالها 1

 ا ١ .|اهل سبيل مثول لها مامالا ل اق ناد ليلا سو اريك وجوها لو منع |

 1 ليسرملا اهملع بلاضلا ادؤل ثالذو فذ اطملاو:غذلااو سيشمل لص 1 ١

 [٠ 1١" كرم الظل هامرشكا سو لشنل دل لالادتسا لا ل هامأماو |
 ' | |طاجاب ممساتو نيجاسماد ةبادضلارينست نجا كيرح ةيتنج |

 . احتابددحوي داكبل اقرض ةالوه مدلك اسد ركي يلانيس انتل: ناف | هل
 . | دش ميكوو ىأدزملاو قازيزل ادبعريست ل شخ نيتميلل نيت اهم
 لخ اودارا م اداسم او لتتعرف اهلا عتا .مهطاشماو فاح او
 أ غوسد ام در. ثارملا اهرسه موت ف (ةرداو :ابرملع هدارشلا ظانمل١

 | لكتملا ار ظن ريغ بورما كلت نييقط انما :رم ناكامم عابر م١
 | هوم وزيلا غمملا اوعام بولواللذ مب بطاخلا» هيلع قنملاو تارتلأب |
 | فوكو ايسل او تل الرا ١ نم ثارتلا لظانلا هوس امل! ظن راع ىد |

 حلصي ام ىلارظن ربع نم ضرحل مب هدر دايو هد لظؤللا نجم اوغام |
 ...(ظفلالاتحاذ ؛وطاضن ام اريثرك ةةلوه مث "مش مولاكملا ق ايس يلكسملل
 / كيلوال نا امك مية نب نما ثالذ ذ طابا ةطلاا خم! تامل

 . [ىف طلغب اكتنارملا م اور هزل محلا ةعص ذر ابوطلج اهاربشك
 ١ تواواللد قيبس ١ نما لا تيلوالارظن ن اكندد نوزحال كلذ
 . [ملع ترانتو مب ىبراو ميلعل داع نإرملا ظئل بويل بيد مران حاتم

 | 'هدصفام توك رق تيفال قلك يد مب درج مل ميلع ل ني لامع |
 . | كوارملا د لارا ف مهؤطخ هبوكيش كاطان ئسملا نم تاو ا هيلشن |
 . | تيالاذ كوارملا طال ليلرلا هيف هئطخ بوكيت احتوت لقد |
 | هلطان نها ساوروتع) يبملا له (م تن اىطل سم اعزه اذاطخا |

 كب |هعلا ئلاس مل سيل و م |/ىع هولوأتش امارسإا لا اودغد
 | بعرس ات )وتصل لوو مهريشت خالو م«اد غال ثيعباتماك ١

 فابجلاو مالا اناس كن, ىجرلا نبهريرشت لثس موه ند نوص ١
 وكي نه :كاوهاصد م0 أثماو ىرششع ند ١و ئاهرل اد دأبجلا بعد
 بح اصكابرإ ب1 س انماط ك1و ههزلك طر خيرا نس ني هر أحلا نسج
 | امامك نادال هلا اسري درك ولج لع جورب لدا وح مؤكد اه اشكل

 هس معمل نم هج
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 اد ةنمل متت» هز أ ث هدو ميطع نب ارييشمت و هلطاب» هريس أنتأ
 تنافي ظع مههررش املا ثلسلا مولاكرك ذولد ةعرس ا هس أ

 [ضتلالجا سوهو ىريطلا سرج باسسمت اه لئشب اهاريثركم اف | ٠
 زازكنيد فلل !نعريبرجنبا لكم ام عري مد مث لمرت اهبظغاد
 اوبرغزي نلا م ناكل لها نم رئئاط مى: وح اغاو نيتشحلا لوظرنم١
 قا اقداكاداد ميلوص١ تلزكسملا مب ترن اه جرم قرطب ملوص١|

 كراذ مقح ق> رك دلك ىطعي هذ ىجسشب ىكد لوتس ضدنا | |1١

 موق ءاحو ريض يالا ذم ن اكان ةمماهو تيح أمل اذ ئبباوعحلا 1

 نسل رهرملا نوذ د ؟5لئىمعا بهن هلجا شد لوس منإلا ارسل

 مسي ةازن كو اشدداص اني اتناهب احلا بها هن رم
 م اعلام ها نهم لرعرم ةلمججاؤو نه لتس نإ خربت الها اه
 لب هذ راك طخ ناك كا ذ فل أذيامىلا يجري سعت د نيب أكاد

 عنا ملا جعار ١ام داس «ويتشتي مهاب قاموا

 ثا انارملا دورس أهمل او ظامعولاو هيثوصلا سربنكلثنف
 لسا كش امويثكل ثم اسيل ديال ةازتلا عك ابرشض اور ةىهيتم

 لو الل ملا ةبلخ د ءإطاد ىاسن هوركذ امه تاكانان له أحلاه

 ةومسكرْنل_لاقو الجرس م نوهو |صئلم هيمت نبا مولك ىلا
 أبن ابم» ةربثك نخئاه سيشعملا ىلطل تامل طلظ انلن ناهس ٠

 نار طلاوهالهدرفاسو ميلعرس ىلسعيشملا هزت لوا ةجراأ ٠
 لاق !نب) ونيررك من أخ عيتجوملاو ,الع خيعبطلا قرم ندملا بجي وكل ىلاصملا 1

 محلا اةسيشمتلاو محدلملا وعر اضم اهل لصاال بتك دش دل رح ١

 الاو مل صتسم حاتعص هلم اساابل سيلا راي بلال انا هدو مب أحعصل_ اه

 .اسحلاو ماشنالا مي) غ كل رشملاب ظن يسم ةربشك كيذا عصدتتا
 تس متءطتسا ام ماو رعاد هضق غىئرلاب ةقملاو_ررملادسيسيبلا
 هاشم عوجرملا لص لب ارج)بلق علل ذام عضد لاب تاق ةفأ
 فأشملا ات هنا ءاش نا ب اتككارخا الك اه درعس اسو دلتا ةياغذ

 هلم انا رم تاظنلل و ب١ لاكد مادته ذ. كاحلا لاق اه حسو ربلع

 لوا باوصلاو جك نسيب هسلوق نا اتلا ذا هيلا جسرال ادا لقد
 هِرعن ان كحلرلاةام ]تملك وزرتاو ةياور١ باب ضمئالا ١

 | تاولرملاةدل لايلرللا طنا طخ نس نإلا مالو هلوسر رب ها شرعت

 | هال هارلا ىلا عوتزملا تاغ, مهزاع ةريسمت د أذ ىناويصلا لويد ننحالا



 ببس هداك صصصتحمم كي ذ ناد ثيوح ات ره عربعو حالصلان ب ١
 | حيصوسه ملاحلا تمار مت هبه_عارلالخرمإل امه موتو: لدزللا١
 | تم امدو رتب اصلا سنعت تااذوتوملا رهو لاّمذ ثرحلا مولع ذل:
 (لوزنللا ببس هل اميذ ملقم اذ اذ دسم ب اهصل اريرشمت د٠ لوتس

 0 مث لعامساو لوالا لّهعاف ثاءرتملا ف معد امه صصحر تن ٍْ
 1 لمح نع ن ات اور ىب انلا,9ّىلا عيجرلا ذ دوك لاق

 1 ىلع تسلعملا لمع نكت ةرحشم نع هوكح و ملال يمه ني ار أتخذ
 | ءاصصلا :رعاهرتلت اههلاغ تالممط اننا مهتكك ع.اوكح رت ءذالخ |
 | تمد نع مجول ىم ىظيط له انيلا» هئلتنم تارابع مهعركحب امد |
 | دخوزك جوكي لب نا ةرك يل و كلاما ءيكحج_رصحم نى دلاتخا كاذ |
 لكماسلا لاحت ويل اود عرنع نيظا منىكد مياوا اج وح لك ذ ميم |
 ه دوضعم رذلماو هريظذو همز ولاد 'ىثسلا وعربي مهطحج نوكي لقد |
 ١ ض اتملاذ محلا نكمي ملاذ ابلاغ صحدو عملا ل نيكل اد مترك د ْ
 | درع يصل ذ ايحؤيس» نا مدعم لح اولارصدحمل 'انع تيل وتلا نم |
 ظ نارّشلا ناذ ةنلا!قاطم نخالا هت“ ثللا مرتمملاصيصل افاد |

 نتابع زو سما لعرصنو ةعامج عرك ذ ىق اذه د ترع اد أسلم لاف
 "ليلا مل لمي تارتلا نعل كسرنا تع دان لمني لضفلا لق أ |
 | تاقانرلو ملا هاظ يمن ىبجتامل تف رعشم م تيب |
 | ليقد نجا عنأتياور ةزلإا وضم ىارملا نيت ناوج خ مهطعب '

 ريت :جراخ ناجع لا اجره اظنع ياه فرص يعزم هاركلا
 | ةرزككرمشالا اذا ابلاغ دحيلالو بورعلا مدلك لبلتلا انيلعل ب |

 / 5 ياه :رغبمشلا ضوبملا ىورو اهجراخير داما بوعد
 . الا اجاوب هس باتكرسضي برعلا ةئلد ل اعريع لجرب قواال
 ١ ثلا عوف حرج _ضتشملا» مدلاكلا عم نبئتقرشملاب يعمل ١ حا ارل ) '
 | 5 كيحرس أحب ال يسم ريلعس ىلس عيبا مب اعد_عزلاضازهد |
 31 اموال هاونب لع هاتعىنلاو ليو أتلاطغو تيررلا هش مهلا |

 | موس زب اصلا تلتخا انه رهو .هدارتلاق لجر» اتمني |
 - |ى أر ادرك تا ملاريستت زىجيال و .مرظن ىةسم لع من لب لك خذ |

 لاو لعمب ند سيل اه فت زي لاس لاق لص رتع م داررمجالا د ١

 !1لزن ام سانلا نيبشمل لاقو اهولسمنال أم هيدا رع اولوتعت ناد |
 | هيارب نسما 2 ليت ىف سو ميلعس لس ملا كد مين ايبا فاض |١

 -صاخ



 الكد ىأشلا ؛_كزمرملاو دوادوبا ءجرحا أطخا نست باصاق
 ذوادود'محزحا نأتلا نم ةرىجد ئسبلد معرب اربلا 3لاق رم

 م بلذي ىزلا وارلا عا مهاو عم ند لوا ثيررحلا 2 شم يبل ا كات ١

 ناجم لومماذ ناهرب هدشم_عزل١اماد هيلع ماك ليل درع
 لعاساو دارا اذ مناورظن ثيرحلاز هذ لخبلا لق
 ةنللأها ىلا هظاشل 'نيسمت دن مجرد ادا هليبسم قيرطلا 'اطخا سيف

 هايسرلا هيق جانحي امو ءلدزن بيسو ءخبوسشمو هزعبم أن ةؤرعم قو
 نئسلاره (نيلااو داو هلدزتت اىرهاش سنا تباهصلارابخ لا |

 كان نيش كزتلا كيلا ال نناو اكلات هسا ارك اناس وكم اه ١

 هيف عردلا باص رعرت أيس درو ا توركفتي ملعلو ميلا ل نن اه
 دري لام لع مايب درو احب اول دكا عيب لعل لها ةركف لنئنبح | ١

 قصاب هم ةفرعم ربع ىخ ريأرب هيد اقدم مدارملا ابركب لقد اق أ
 ل ] ثيرح ف هذا آنا باوصلا كتْمد اوم ابوك معوزمد معلا 0
 ثيرجلا انه ةعرؤمملا عج لدحرو ى دهروالال0 اكو 5 دوم م ع 0

 يلو هد أب رِحاد ادازّملا قاعه طينشسي ادا م مشماو مرهاظإمع

 ورعاه سلال ضراحب لو ءاهاىسلا | برص

 هتدماحو طآبشساو هنارملا رظنلا رم هتؤرعع ان درشامع | "
 مل هيلا بهذام عصرا مه طوطسشس نينا ءيحل تساقام | ٠

 تو ءايش هما باتك<سرثكا» مؤاملو طابشسالاب يوسي |
 لع حرج لد مبأر درجت ادارفلا كر ملكت ض اد» هليو أتف ثيبوحلا عض |
 فانتا هتباصاو قدرطلا«أطخارّيذ ملا باص او هظنل ىوس |

 ىذ لولذ تارعلا كسرحلا ثد ل رهاشاا ىار درج ا ضرغلا |3١
 كيبرح م مرتعو ميشاون) مجزحا هفيوجو نسح ع هولهحاف هوجن |

 طن: هيلماحل عيطم رند اههرحا نييئحم ]حب لول د لوف سابعا | ٠
 نىرجلا مانجا هنعرصنب ال قح هم اى موه زس) اهأشللاو معسل بأ
 حور مكجام هظانملا هادا اهضرحا تايسنل مى هوحيود مدفن |

 يي اىمل اور اؤالل نم انهوحو ممجرق ثنا اه[ هنلاو لجو اتنلا اص |
 اىحالع نولحاف ءلزفو ميرتلاةلبلقهلاو بيهزملاو بعلو |

 ' داثلاو م امه نتح ىلع ]ىلا اهرحا يرن مه جي هفوحو 1

 هلمد م أّصْسنالا نو دوئملاو رصخيرلا دود مباع سرت اه وسخلا |
 ات دم باك  داسحمو طاب تس زارحولع عرهاظ كالد |

 يصدارأ



 هفيجتللا ال هزم مب ثشجلا لا فرضنا انا ىلا ثيلل !ىبالاكو ىلا

 نال دس, اًسان ةنوعبتش مهذ م«ىلق غني نا اماذ اًكدل اق ام

 | ةل امرت نركت مل سنشمل ازحي مل ىلذ قلنا لع بهل زن اا تارشل |١
 ا ثا لوزنلا بامساو برحلات امل رع :رلز اج كلل نك د اكذ ذ اذ ْ

 دإردمالا هرسند اد انجي دلذ ةنعلا ١ هىجو فرجن ل نم أما هرمسضب
 اجرتناول و نييشعمل محي رلعال ب اكحلا محورلع كلذ ابوك د حمس ام ْ

 ظ سب واذ كحل الابل دوا كح نالا م جزكيست انا دار ف سيسننتلا

 /ىيىذلاوه و لجيراذ 'أيش هيد عم انانيعتس نكد زرملا لاقيلو |
 | ملافل' لها رطبه لحل واه ثيرملا ة.ىراشالا نبا كاقو منعا

 | ٠ اوه قفا الزقانإرملا ف لاق ىف ىوحللا ب ىحم_عار» ماطلع أ
 ٠ ال اجب فارتملا ىلع مك اطخارّيذ ب اص١و ئلسلا ربا نع عنخ! ملف |

 .[لاقو هيجلقشلا وشال ها بها :مرلغ ف ئيالو هلصا قي
 1 كيال اع نارّملا نكشم)ل لاق ناهرحت نايل افاشلا ثيل ذ

 لع زينل نجرعتس نو نيعباتنل و ةبادهحل نسل وا به انه نرد |
 5 نينع قيما هبا لدا ىف هدارتلا و لاك ره مصالإوهو لحارلو هند
 كانا اهنزعو ىلس اوكذا) ىونعلل ١ ١كاقو نانا نس ةاعمم ئبتيلك أ
 فااخيرعتبام لى اهربد الش ا نقاد ىلا ياض فرصأ
 ريشنلااب |سن ىلع يول ني إع طا سشتس الا قب نط رم هنسملاو باكا

 [اهغزقو اجويشوان ابليق الاتثو اذانخاورتن» اكن هلوتك |
 .[لقو طاش يعم اطاشن لهد نيله أتمو ان: نعل يقود 'اسفد |
  [فاخالبداتلا اًضاى ل ىجمر,ايالاو عباس كاز ذزكو ىنضرم اديس |

 | ضف اول يدا ةلشم نيل اجلا ليد أت م د/ىلهرل عيشلاو يالا
 .[رال اهزم جري هطاخم لع ميد ادايتتنلي نيرعج» جرم اكن اوت

 | ةبرسانلا تلتخا ميغ - لا كو نيسملاو نمازي ناجرملاو |
 لصحل) نخل و لاقو' هيف وملا رحل لكل زوي له تزعل يشق
 | ةهزضأ |مسشم بي د» ملاع اناكاماد ثرتلا وبريق استي نأ
 | ىمشي نام مل نسلد ن أخ مدد ابحالاو ىنعل 3 همملاو تلد |

 . |اسات نم ميمو تيذ ذ طساو ريلع هد ىف هيياملا نع رع ورام | رص عا
 ا 0 2 أسما اريشملا جايحي ىلا ميلعلا اعماج ناكمرمل ريش وكب

 همام

 ان كنار ةرددرتم جرام ترسب اندر ةللمطد هوت العرف 0 اطدسح
 | اذان تيؤيرحتل لج ال ده ايع_القو علطول بسحب ابجولولدحد |



 دق رقد برحلا تاضلداملاع_ مث لل ذامس بانك ماكتب ارحل
 ظلال نكي يح اههريسيملا وزعم رتحش زكبالف كيث تلاهأ

 ىنممل نال ربع >ذاشلإ حلال دارملاو تييلسملا حا جوه هاكزتشهأ
 (ىدبا 3 هر أيتعا نهرب ولا برعا» فزلاتخاب فلشخد نيلعتي |

 وسحاب قط ةيبرحلا ملحن لجنلا نعل كسم ثلا نسحلا نعد ص أ ظ
 مما ارم لجرد:ناف امزمتذ نسحل اتخذ ,تزرانم مقيد قطا

 ميلب» فرش مب امال فيرا كلاشلا انهم تامه ابرجريىعش| ٠
 ملكش رجو نال يلنملا مت او هلحرت اذ صو سداخنب» لاق خيصلاو || ٠

 نم ىر دم ن١ اقو اهمداصم تئىضنا اهات صاذاخةممأ
 دان زكوعضرعوب احن رلزخ ف ماماع نأ لاق رم لق نيس انعتسلا عن ٠

 مي ادد تود ص اهرع اد ةرمتئلا وي نوكبو نس أثملا ناو رم) ممل مصاغاب

 ماما لع متكرل اما اداذ فنرصنلاب هزدج هيجد طلغ ام هولاق |

 رج رمال مئدبلاد تايب اواملا مهاسا:سداساة رشا ١
 اخ اشلابد قيسملا اهتداذا تجنن مداكلا بيكا صايل قاله ٠

 تلاشلابو اهانخو ازال حوصو بسحب أ مهالتخا ثيحترمأ
 ىضد ةغالبلا مولعه رش ؤاشن ارجولملا اهو مرا6أا نيس هوجو
 ذادغالا هينضتشت ام تداعرارع ضرل نب ذل منزل نسل ا اد اكر) ىلع !نره
 سيغزا غال ناس تايلعا ىاكسلا_لاق مولملا دب كرسي اد
 أميوصو كع الو كرد نزولا مك اعمشاك هىوصو ىكعالو لم

 نبرثلاالا ةماسنإرطنلا ىو ةربزل هلبصخرللا قيرطالو تحزلملاكد
 مدل ار رعد ادا عا سرك ىلا نب! ل أكو دأبجلاو كاملا ىلع 1

 الو قول أنام علرري ل رما١ م هلاكلا *رم ىشرامو قيشرلاو يصخاظت| ٠
 ةردحاضرب اره ارحل اديتير اج تل زغع وه د ميلع تل هلرلا ةماق:تمكميأ ٠
 كلوا إس ١ ينحل كاكرتللا ةرمن نيتنشلا مق د ةرنكأ |

 عساجلاو ةاطصلا نهذ اهودىزحإلب هماكلا هلدتسعم كنال أ[
 ةنكلو كلذ ببس__ي/دبالو أف رم بولتلاو ابويملا لح ا (بيكت |
 قبب هن مولكلاا نكهد هليلعت ركمالد رهاشملاو قوذلاب ةرخأ

 انهض ل رضدت د ابرحإلاهو هىجبولا يسح- نا نيعوصوملا ث يدب قرت ١
 قو نانا كرنب دلك مزلطكا اهاو هسخص نيع م) صل كم ردد ضمد ىلغ

 | لتع ني دامت رم اّمتشا هداكاذا صمم هناتامتشال ميارلا |

 ملا نعو) ةحاسملا ئبوهله عسملاك أمف ولاتخإب تملا تخا[|



 اب هتئلاو ةئلااوونه اب لتشكل ٠ ١١
 ةوناالهااءاد مدظتاد أّمّسأل ماصي نمد ْ
 ْ اى بظخلاولْي اسرلأب ممسشا اوطإسو تايبلا |
 : ١ | رع ذمجرياد!ىخبلي كيلو»ىلاذ هم أت ةكلمد مرد تالزب مب ظ
: 

 لاك حداتلا م املس رجلا م مقوامو اهل اكلع ةغدلرلاد هنسح
 | ىلع ملطملا نيسقملا ةرع ره اع أضواب دع أنصلا ننخن ةذرعم عع
 | ةفوارلا لّيع ةطساود ةحأضملا ةاعا5 شو هس مالك باجي
 |تاارّمل ابو ثارّملاب ىطنلا ةبغيكفرج رب ادزل تالرتلا لع_درماشلا ْ

 ! ١ ١ !ففاد نيريد لوص) مساتلا ضلع ةلمتحلا هوجوارطج حجت |
 | وضل هس ىلهر وعالم ىلع اهره الب تلارل ) تدأي اما س تارت

 رس لا .وججامو بجيامو ليخسب املعل متسيد كاذلق ن١
 ط ابلتسالو ماكحاه لهل وا تسال محو ترج ب ذ) هّمْمل !لوص)
 | فرج كوزنلا ببسب ذا رصصتلا و لوزنلا بابس رع عداحلا
 ١|| ١ | ةفردحرشعاداشلا هيو تلزناام بسحب هش ةلزنملا يعم ||
 | عاملا هتفلا رشه لاشلا ناعم مكحلا يل خوشملاو ععانما |
 | م عرشعمانلل ملا لمغارب سلا ةديبملا ثيداحلال شع(

 | ثيرحي د اشالل هيلاد خاج لمع مل ههارروي لعوشد «بهوملا
 مولهد ايلرلا فانيلا اق مج لام لع هد»» هديرو معا لعنس |

 | ىهّىلا [ئاعلا قمه لاك هل لحاس نرحب مهطتسامو هتارتملا|
 ١ عرب اهتو سرس نذل بي صخت الا لرسضم نوكد زل سسشملا ل'الاك|
 "أ فرلاب ارسلعم ركب لل املوصخب عمر! ذاد متقيوزمللا_عارلأن ارسشم |
 5 ةيبرعلا مولخ هارنع اد اك ثبوعن اكمل او مب اهصلاو لاق سوما

 | مها يإملا ع وخال مولعلا او دانس او باستكال ابدل عبطل اد |

 | انهدوتتد هبهوملا لعلكشتست نرماد» لق راسو يلع |
 | ل النام نم تلنطظ اكنسيل و هؤبصخت اشم ةرمرو و سيد ىش |

 . | دهزل ادل ملا نعمل ةبجرملا بابسال باكترا ه|إيصخع  قيرطلاو |
 | سإظخ لو ىجولا فأحم مق ىظ انلل لصحي هل ثنا عا ناهربن ١ هنا أ
 | ٌيِصموهو و» أير بحو١ ىوهداربكو ) معرب هبلق_د عرارسامل | :
 [لق طبه قيتشلا تيعضو) نايالب قمتي رعد بم ذىلع|

١ 

١ 

٠ 
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 نيشمتو تلا دحرزمي دانيت و ابمولك رس برعلا مهرشد مج |
 قيحنعرلسج اعوؤرم هاقرم مث هددادلا ملججت هل نيسنعت و |يلملا ليجد |
 لاهتكنح | مزاجي دل مارحو ل كلاح فرحا معرا له نانعلا لنا ظئلب |

 سسملا له ةئلااام اذ بزرعالاو ةئللا كل ذو ماس ىلاهيش محا
 نا ل ىراتملا كلذ مزليلو اسماه تارمسو اهتاستةرحنإ ٠

 ل واح هذ نيك ماعلا بو د حلا بجروت ابظاملا هتمضس ام ناكأ
 نكي لحال جرب ناكذراو ةنيتيبلاهتيبلاددابرشتسالاو نينشالدأ ٠

 . | شملان عاهاوش يكتو زل ١ كلذ ضضتسم ادا نسال د كنذأ

 مي ارش هزمضرملا سصملا نس أدع تقرح لا رمان واهو أشاد :

 عه نو تابثوال ال)و قنلل ةنئلإا و ةعوضومال نايلج ملاناذأ

 ليضانخيص نال ملاداو .بروماملا دابعت بلط عهد وكلا ٠
 ملاذا لسهللا يي دحارز حيال مسشلاانه اح ناكأذ بوجولل| ١

 فرجامونم هساالا ةليمنالاه ماد ةءئيرضلاب حالك ةمولسم اهمال |

 اسم راو توملاهارنع نإزملا لم اشد لكو رطتملا ندرلاد | .

 ماع بج ابلك نهد ءلومجم لا عجامو١ ماع هر سيلر_لعم

 ٌقصاس ىلا ملف ىنمملا ااه شو ت5 ضع نسركا ابهطع
 ترا نايفس __د[5 حلا ريب ضرامل غل هورعكس سم نما أيا نع
 جوخلرقو مت اح با نبا مرنم ١ ادارتملا مؤ هع عنن ١ لوي هنيبع
 مهراريستملا لاذ سس ارعنبا نع قرط نم هربعد نيدرجن ب١

 املا لارا ماشتهو |ملحلا مارد ست د برحلا عرس نيش عت و

 ناهربا ل شكرزلا تاقد بذاكى نو هينا ووس ليع عدا اهو

 فزااونو برعلا قره للا أماخ عهج شمت نه سابع

 اًملاثلسشعلا !لع بجو ئعملا الايس دوا ثخا ناك اذ ب رعاه اماو

 ىنوه هلي دخان جذل ام اماو منو نس دوصتملا ا ملوصول ىلا الع

 مسي أبلج ارحاو ئعم داخ) لغمل لكد ليحل لي الدو ماكحالا
 وعم تلر ري لحالك ذا هلبواتىستتلب و مشلا ادي هدا دار مند

 ةيطال ثهل هابرش ال ماو هتمداضملا ال هنا ىلع اذ راو نم نيحبتبلا

 ةالاصلا ومد! ىضرعم د١ ةرورططل أد رحالك لدى صملا يللا نه

 حدد اريشعتو ةعاسلا مايل ةنمذتش ا والاونع بوزعلاىرجت |

 . | هاد ىنللا نكر املا لسن لكلا ةؤرجه طل شمل !ل صوتا لبست
 بجيالا ىلا ص سيل ىراتل' لعرب وعلا دايم نكي لإ
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 11.( لولا نيرصتم يشمل أبارا تلا لا تيرطالو هريسشمف د داهتجملل |
 1 | جنيد العلا لس ام اّماو هليوات لعةماه عاججاو» ثسرحلاوا |

 1١ 721 كلذو ليو اتل 'قالطا ميلع لذي ى زنا اند ضداهتحاملا
 . | "صد نيينحج حا ظنللكد موغل ا صيصخو لمحلا انأيبو ماكحالا |
 / لاف ىلا د أرتعا مويلعو هيد دابمجال |لعل ارحل نيوحيال ىزلاىنو |

  |له بجوربظا نيينسملارح» ناك نأذ_21رلا در ندد لئالملاد |
 | لا او أيوتسا ناو نا طلاوه دارملا انا لعل مل درموتب نام هيلع |
 ٠ | رسرحال خد هيمرعوا 2: قعا مقيمحا,هرحا ث. نك ةقيقحا مرد |
 ا لو ذا ؤعللا ةدارا' له ]يلد ل سس ناالا ىلو» يع باع ملاذ |
 ١ |ةوزحالاو ةينورع اههرحا ان اكول يحل كس كانولص نا مهلع |
 "| ؟(جافانت ناذ اضدا علل ذ ذأ تت ١اداو ىلوا ةيجرعل ىلع محلا) |

 | كد نتجاربطلا هصرحللا كرل اك لحلول لفشل اب امعدارد نكمي لد |
 |١ ثدو كو هدا دام ىلو ءثظ اق هيلعتلارل١تارامالاب امم دارملا |

 | !هحلهلخالاب نخاي و» «اّس امها لعل محلل غسيزعي لسوف ىش ارب طم ل
 أ | تيتتحلا نع اهلل بجو ايف انت لدامدارقا فلل |
 | ةدزما لعزل دلري ا ةحاصملاو ناعم غر خللا كاذ توكي و |
 | هيهالرب انزعلا قف ملكت مص ثيرحل نش كال ذ_طيعاذ) اضدحا ظ

 | ناشملا جا حلا لفشل اريشتت اهرح جزل نهض نيمض لعأ
 | نسل ةل ا ظنلا لحنا شلاو برعلا اداسل مةرعم رحت لا مل
 لا طرعتلا مولصلا نم عاوفا ةةرجعرلا كلذ جايتحال هيينعمدحا |

 | ىكيلادرما»ا عبصو ابشسالا دورح مب كرريام لوصل صو ةئللادإ
 ١ محلا ةرتملا_زاطملا» رك ضحلاو منوعلاو نيبملاو لمحل درجحلاو ا

 ١ ,ة زكاو ميرصلاو ناجلاورييمحلا و لق ئملا درهاظماو ب اًسسملا د ٍ
 [١ | تلذ مهد يلا جاتجي اهل قا انه ط ابتسا»ب كريديام حمرا حد

 ١ | نطضا كحؤلال منيعالو 1 نك لمي كوت ن) هيله طخ عمو |
 | نونة واخز بوت م مزود هيلا هدابئجا ع داخ من ىوتشلا ىل|

 | ىارادريلعلا ثرح وسخ لصخام حره بيشئلانما_كاقدأ
 ش امري يلا (ةولعلا لوصجربع ىصرعشعملا اهلا لاو ةسمح
 | ثلاشلا هساللا يسال نلا م اششملاريسنمت قآشملا سيشقملا
 1| |ميضماولاص ١بهزم )مي نأد ىس الا بهزيلا صرتشملا يسع |١

 0 مج ارلا اطيمض ناكاداو ىكما قي نط واد ريما هريط هلاضات| .
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 " وينه ارسال ليل درع نم مطبلا رلعا نك مهادإم انارعسشتتلا|
 مطب ل لغلل ماسلا مولا ثارتلا مولعانا لعاولات ع ىرملاو ظ
 نم مب اتكرارس ل

 م ىله ل يصاننتو هتافصو مه امسا قداح ةهرعمو هللا ذ هنك ذه :
 ترم جيوب ريذ مولكلا نحال زوججل ارث هو ىشالا أنس ل ىلا هع |
 مصب انككارارسا سس هب هبلع هس ملطاأم ند ةداشلا اعاجحا هوجولا 1
 لاقرل نذل :رملو) ملسو يلع: ىلصول ايإ هيف ملكت (نىبكال انهو 1 ْ
 مولع كلاش دال مشل نرب] قد مشل نه مدر وسل ا لكبادم | ظ
 د هماو ةلمملاو ميلجلا ئفامملا رم مب دوام هين سابع |
 هد مسا نيرطناا هيف مدان جيل اسهنحنيرهترلا مسعلب اهو , /

 "1 يح ب عيا وع نع 0 أثلاو لوؤشلا بأسا
 د اساور خ /وماو كداوملا هن اكوه أحاو هبطاملا مالا | 1
 جازعمم ابنت لارتعالا هرطظنلا ثيرطحفّْياهم كو قا

 تاياه ليوان ىهو هناوج غل ىنمل خا مسق ن ًامتوهو ظانلوب رم |
 1 اهندز طا ساعد اعاوتشتا مسقو تأفصلا د تب اننا
 ايس بسال ىلع امه انسم ند هيب ارعالاد ةيعزملاو :يلضالا |
 ال تاداشنالاو كحل او لغعاإولا بورصو ةغالبلادوض |
 0 0 ا
 مس تنل الار طضم يرش طم له نال« از رصاع ضم بهذ | 2ك

 ءارطاو ةيركعد_رسواظو ده اجي لا دادس الب هبيكت اح أ
 فكرا راك نإ نكس سلو أك نر نريع نقب تايالا م0 اناذ | أ
 بسكن لع نقونيام مس نشغل لع تالا تذ :ياكح نحن |
 كلو قوت امام مهو لحل نييبلت د ميلا نير و شمل ولوزنلا١ | ْ ١
 حت الاطصا خ.ببسلا ناكذلاك ربتحمل ارجولا له نيكل «لبصخعا
 طسشمل طشتملا ؛لوتنملا نيب نيرمل لبو اثم اوريسشعملا نيب مدرسا وعرب
 اعاو باق طشتسملا ة رانا لعد لوما ط.داتما» ل بجبل |

 :اه)لوالو جري مل مشو لئنمااب هريشمت درو مسق اد أمس تالا |
 تيعن اتا اس قرعوا ب |ديصلاو) لاسو يلع ردا فس مئجرل ل رع وربط“
 اداذ اوصل ريش ةرظن ى انو لتس ةحص رع بش تحجب لوالاف |

 لش امور هديته غباش راق ادأسللا لصصا ميو ةللا كح نه عرشش 0|[
 عاجلا وا تضراش هان كلجد هه لشرف انيازلاو بابسالا نم
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 ناس عملا ورعد

 1 مك يام اداو كان 5 كم١ ةداذ ريب |ديصلا ن نأ |

 ١ هيمو تارزج عجداذ للا هسو مترقو فوقومو عوفرم نيدام 1

 هع ” هزسح ةراشم لع ىو ةليوط ةصفؤ مانس راسو

 5 اه ساخن اوهورطق وش ارطق ره ١5نعلربسعت هاشم | .

 ْ نعت 4 عريهو سس أبعنبلا نع جراولا ف ولثخال |محر !نهإع تجرح 1
 168 5 سكن يسعت ل وال اف ننلاد سجلى ١ عاملاوهله متسمالوا م

 ميلعرساىجصررا لوسرم_هرخ اسم :

 0 0 0 ا فج هلل طل عل يلا

 .[اماد هيذ كشيزلا ثيل ضيارتلا ديد ليج ىضاشلا جد هقد
 بجو الاد نكن كذ قبس اميذ داّتع ام ناح ثسخل ةييج املا رع قموأم
 . | همفملا ل صوتا تورط :ل يلقى نملمن هند درب ملام أمد داتجاما
  |اهلاعمو اه كول رهو ببرحلا ذيل رم ل [ثولاما تل درعه لا رظنملا

 ْ تما درملا باك اسيمكلغارلا مىئتعنارزهو قابلا ىسحب

 | مال نلا» لو ممريشت و ةضلا ليهارإع اهئ »زم قركوف
 |هي اردسهأم ألك تحج و ٠ -)5 رنا قايسلا ء انتا

 'ثيرحئلا ربع حض هيد مياهصلاد ملسو ريلعرم لهوا اريس انهت

 | هيلعساىلصوبلا مفينصن «أنشا ةرأناو تيارو نارعلا ناحوت

 0 ىصخ 5 |رتسسجب مب اوعلا ءرع 5دراولاربس انما ةقرحم مما نص

 | ىظض نائل تنع قرحبولا الا ذر اهارييشت منع زج مماكلذو

 ( [ضخ”خرو هرعاركو 5 إى ل جريسعت حرو فولدخاد ىسلو افولثخ١

 أ عيكس انبات انج سلو ةربرجنم جاف علل نإ لسا ١

 ض وق ترس و عبركس ن١ عرتعو س انج دن حره قرلم رم أدر أصنا
 ١ مركسإ:ة نسلق ةد أتت نع جزحا ْءث تدرذما ؤحم [هما قرط

 | 001 05 ةطعنع تركس ل نزنو تدم ومب اءاذ ةددلسم

 ' ١١ (؟تليباس ات دلرق ل شمو عبس سبنن ةداشق رم عما ازهد
 ظ خول بام مب أشسبميى زرلا زدذ سهلا جرير جن جاو ةارطق
 ا 11 تازللرس ال لما قله ىو ذنخ قرط ع
 1 اةلئماو نيج نسل رعس نرعا 'ىكه مم اواني 1 مجيرحا 3 رخل ني للم
 1 للقو لبنتمل ارارسا أتم انك اج اس لفاكدد ةريرك عؤملا! نه

 |[تهاق لاق هولا لو مكسمل ةارغل اه اشلاو مكسم ال
 ١ الا عب شتملا ريش لجل نوبل |صنطم ل هلع هاف يضاشملا

 1 ١ مب عصا نسىحا نغرمخوا



 . وصح

 .تافوعشتل قات + نوعا بوينس 5. ضلا قرا +

 ' ماسالا مل دسسو ناقعلارطحمو ن ايام لاك نونو ةدارملا|

 نس اهزطاب نع تثدجباذ١ كان ااهرحا مجو ١ ه أعمق نرطبناد 0

 فل نبا محزحا امتد تمسي ب سس 0

 نيظنملا ناذ ثارتعلا مب درواهريظنك ميد تت ةينطام كوسم ||
 هه امل كلذلشممب اراها لميا ثيذ مهو سلال | نكي ١
 : ع روضملا كياتع ؤشلا_اقو ساتمالو ماهم م |
 !لاكراخل نطيل لها اههعدي ناهس ايتعلورسلاو اههاوظ|

 ل ناس نر حى ايزملا لاك دتذ |

 !تاارّسلا د هيطوصلا مدلكأماو_ز فتم صخر شدا: ىه املا عاج عاججا
 نيللي ماما نع تدحسد ,بوا|تذ غل حداصلا نب لاك سيسلعت سيق

 ما ع نيا_١(5 ضكمل ف نيسنت كلل ذ نا نشا نو ناك

 ري نو ا كهف ءايشل انا مقيب تب شل
 0ع رثلا بهز مب بهدؤلو

 بركصنلا نا ع اعمال هنطا ةرهسإلالا ترمس محرش د ناذاؤتلا

 مقر صد اسما ايؤرجن ل .تطاب تاسع مب لج اره ىلظرفع تسي
 وح صحا هيلا بهدي امامان كا ةرلكل د ةبر جلا وف كا ند

 قدإلا هّينخ تاراشا اهيعالذ حمد |جرحارلظ ل هرههصنلا نانرع |
 يارا ابغي لويبطتملا نكمب - كواسل سابا لع شركتت

 منيا نال اذ نم ان ,تازق ذي لاق لجد عنب قلبلا تبدل اس
 فروت ل ةراشاوع دل نلا عا لذ هأثممنا نع |
 اتت لاق رقو لجل منان وذ اذ ىعولا نمرم١ *ع نم باوج أنشملا سس
 ؛:كااوه س ابنا لاق أتيلع بوشخيدل أنش ايد ذر مو راجلي تيياللاالا | ٍ

 'تاقدداف اجواء سحخ» هىطوم ربعي لع مدلحلا عطول:

 ارحزكلو نطب هربإط يد لكل للسو ميل رس ىبصصرس: لوسي ل ا5لاق 1
 نوعزب .رجرلا نبع ثرح سو لا ١ جوحاو ملطمرحيزكنو نح ٍ
 مرخماو دامعلا حجاحي نرطبو سظمل شرعلا تحي ثارّملا اهزتوم |
 الهدد افيقومووعسنبا نع مر ازا و بوبا ارمطلا ا
 تلا هك مدع صح لالا هم سيل نازتل !

 اهم لمعامل هيل حرهاهنا ئفاشملاو اه أنعم لع تفتو اهرهاظ ىلع[

 اكان اح
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 أ :كاولصنب اد ا م ندعو تيرخلاف حو اهرطأب و موق رع ب ثرح ْ ١

 أ [هرزظ ند اسماخالوت بيتنلا'بىكحو مج لحام شم ملح |
 او م دتنمتتام اهزطبدضاظلاب لهاا زشال اهئيامي ليزا |
 ظ اى جف ركد كق وحد قيامحلا ب أبر أبملع هددا ملط ىلا ْ

 ١ 1 حلاو باول نهر ارتد كحك لقد هأشعم ره هسا دارا ام ىهنح |

 ةيسامول قو .سدارلا لعدن ئقوبو هترجملا# لصوت
 | ملطلو ممارحلاو لزلاجلا اك ناد معلا نطايلاو ةوداتلارهاظلا |
 ٠ | ىوا نبا مجوحا اما هن نإ بت 5 ديعولاو ىعولا لع طارشبالا | '

 1 امجوجيسو ذ انارملا تلا سابعنب نع كلا نضلا يراج نم اح ظ
 | | واط ميباغ حلال هشاقوطتن ال دوطدوروبإف و توُمَو :

 | د جحجووص

5 
0 

 ا 08

 1 يسره نيلوال كدا. رأحاما اهرهاظ مب مهقاعامو هرطماملا

 مالك الف نايا عشما غرف ىا ماطمرجإل و هموت ئعدمد

 [مسم نو ةاناجلاونع ةرخالا ريل ملط بانتملاو باوثلا نم

 ظ ْ

 ْ الواحد لاثماوراحا .ىوه فنعم هه لغو رمو أهم ىفريمح

 / انا هرب هريطخ نطنونبظ و ماشتمم كحد وسعد نعسان مارجو

 1 0 000 ًابؤسلمباوئباحو الملا ماوسل ال لجو أثلارنطدو

 : | [)بجرلا هقفي ال لاق رم 1 قررا هل رع خرو نو دصلا «انشس و عبس
 دازا نم دوعسم ربا __١(5و أنهوحو نارّملل لمي ىح هّمنلا لك
 ل هالاك_3نل١ نهود لاق تارملاروتسلف تسل حالو درباوال

 ظ أ ااوزتناب هلو كارل ىف سيل رينا ارهالخ نم لاوتنملا ناد
 | | |ميسد تنال ذر م طلنلا مضااوه مب يميل ريسنغمل رهاظ ؤهنحرب و

 05 ال ره اظلاينعتلا ظنح ل انو ايلانوعالد طاشتسالو مهلا
 1 | نمورهاظا ماوحا لش نطابازلا لعمولا نوط لذا الو) مثه

 | 0 اد نكي دشاضن ريشا لمد ارملارارسا مدرج ذا

 1 ياتو لاك ىثن؛بااملا زو أبي نالبش تيبلارريصملا
 / أ أطلا ناظر يسنمت نا لاعا نئملا تش اطل مب انك ذل همم١ «اطع ند ١

 ظ | تعره اظل نإ احا سبل بس داعب ءلوسر مولكو هسا مزلكل
 | ل ميله تا دو مل ريا ثيلجام هلم موهيس رياربرهاظ كاد عرهاظ |
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 ملال نع ايلا عم ابد امل روس لك لو) ةاهركني تا نارعلال اضحأأ

 ممتا ف يرجلاد "مهام وعم مش د ,ثطاد مأمزلا مث 3 357 |
 كان رصيد لاذ ترطب هررظ يد لحل كيسرملا ةءاجتتو ميلعس
 تلاحبازه ةضراعمت ل دج-و ذ تال لوس نا ميهئاملا نه وتل رع
 00 ولم ناك اهيا و

 داوم تؤرتل لب كيد اولومي مل هو انهالا 8: االول لاقول |
 قاورسملا معباطعربشعملا قررت 011 ١ اع بجي "الحلا لاك | لصق مممز١ ام هدي نع نومويد اهتاعوطوم اهرب ادازم اهرهاو ضلع |

 ةدانزول حملا حاضيا ذهيلا جات امهصتخ م هذ جرت
 يطع لورعو حملا رع مي ذ هك رسعملا بوك صو _رطرتل ان قلنا 9

 ضرئلاو فيلاتلا ةأغار فن اجل ادّوَسللا وحلا ةأعارمب هرلعو 1
 :بلابيل بعد تنا دزوملا تب خاوي ناو مدلكلا مل قيس _ىزرلا|
 رم اظانلالا رمح م أهنهرب ةء«اربلا بجي ام لواد هول 1
 امي قامتشال مح فيلرشتملا م ةنعللا ةديجام الع ملكتي | ظ

 . [فايباغ ناملاب قلت اجي باعالاب طبخ اءبخ بيكر بسعأ ظ
 للاكو تلد دال م طابلتتس ال من دارمللا ئسملا نير نيبي مح ميدبملا مث ش 1

 !فرسر نا تيرسلمملا ةداع ترجو ناهربلا لك ادا ذ شكرنا | 0
 3 ل «ارملا ىلعا اميا ملدا د ثلا متردد لوازللا بيسرك نس

 وللا لغتل ةوهملا اهنالا ريس ااملابو» بيسملا لعب بسلا مرينا ٠
 مخ مركيامانبب لئيمتلا وتضم اوؤلاق لوزا ٍرعّمهاس هدأ ٠
 اوووي درا كرم أي هللا انا هياكل وزنلا بيس ءانقوتم ب ةيسائلا|
 ابار ىه لكل ,يو) بيسلا! مذ لعن هيف وشب انو تانامالا د

 معن ل وياذ كل ذرله قوس مل ناو رصاشبج اريك لن أسولا مكرتعت
 نكد نهم تدرشمملا هد اع ترحبرحا مصوح لاك ّل 01

 ني كا اقو اهزحاماؤاهرك ني ماخ_عرش نلا» ابظنحلعأ ١
 ذاةلسل نع ىر شن زلا تلاس خيارك رمغ ند مجدلاني هوا 1
 وصولا مدت غدد ةوصلاو اهل تافص (ّجاللاَتف ثلذأ ا

 ئدادلا5 هبنك و شيو | نك هدا كحيرعشقمل 'كنكأ دل معي د اماريشكت | أ

 قده شدا مالك لاقدل انتمبا لفعم لاق نوما ذ كيلا رضفأ 1

 ةمزلكإ سيلو ىلا لامع احاالا ميكا تال ىكحياتنالد أ
 | سيفو نابجا# وعمي : ةاذ طنلر شاطر يجرماتزال ١ ظ

 مص م أمال



 صركذ

 .[!عف ةرس دقو فورملا ضخ عر ثبانلا قدلطا ممدلكذ متيام|

 | شلل ظن نكت ناهربلا كر نا »اكو ىستا ظاملم |
 | ىوملا ١ مضولالصا ئلاخثاو هل قيمنا ١ مولكلا ىلخذ ةاعارم

 | مانا دع ماوصر لع :رع هرجد!ث بالاك عة تماخريشتل لعل
 ْ تلعنل تارملا ماريسلعت نس يجب نيعبسرمو١ ادا تسول لاق ١

 ' "اذا عيجع هتيرطيكو ملاعلا أب ىلا جاتجم مم مريزتتلاث ها

 ١( ١ |جاتجرملا ورث انتنسو نبلا قمت اهدرا ملاعتمل|ىضد هدارعاد |

 1 هسايىلا جاشحي نيعتش كاياو نبضه كايا لاق ١ذاذ هروعبصإ

 الجو دوسملا ١

 ممضح لاق هنكما اهراركتملا ءاعست) بنتحي ثارستملا العبف بمارعاما
 ' |تاولصر نئولو قس را ونع ئبد دازتملا فطع ذ نارك مهد مش هيام
 | ثيذداسملا عومم تنازع نا تالذ هأيشاو ةرجرو ميتح

 ' | | حم كرك بيكم ١ ناذ |هرحا داره نشثع نجوت ال عم | صيت
 7 ١ | ةثك(نكف قمملا ةدايؤ لمت ثورملا ةلك تناك ذاد اركماذ

 7 لا ةكعراجم ةاعاورسنمل ارفع حا علموم

 ظ هيلعل الل نّسس١ ادو درعيشتملا لع_ؤ اليس الذ حوت أءاو مولعلا

 ,نف ثيداحاو لوزن بابسد ىم مصن الام اورك ذ اضنا كال نكد

 انهتوسالو هيل ارسا ميد اق و بس انتال ت اياككد لي اضفلا'

 نييبت ١ جات نيملاعل بد هسرجلل لاقا ذ1 ث) كرذ نأسو

 | هب قامت امو هساوهى ن١ ليلجلا مسالا ج قيلد أهو ىمملا حم

 .|[تايسولا جاتجي ميه هولا لاق ذاف هلك اذ داسيا
 "[عاتمت اهات سماهو لالالا ره ام قيزي اهو نيليلجلا نيمالا
 ١ هزخا د دلما د ابب ىلا جاتجم تافصل او اهمال ميكجد أب ىل١
 .|اجلإموب تالامل 5: ذاق اهرع نو د ثيمعال ني ندب مطولا انه
 يلو لاوهلإلا و ئط اوملإ *رف هزمأجو موبلا عزل ذادأب ىلا جاتو

 . ميعلع أ ئاداو ابغفصو اهيفيكو ةدامحلاو هملل
| 



 ياه ةباريلا يب ىلا جانحم ةروسا)زجارلا مييتسملاط رصد اان رهها | ظ 5: ةين عي سكد ًابئءاذاد بْن أسال هتْغض ة ساعلاو ان غاؤلا :

 نيلاطلا و مهله بوطمملا نييسن د ا ع ارصلاوإ

 ربما انهم لع ماقام بولد هوجيلا اهات مق ا 0 ْ
 كم دوم ه.هنملا ريا باو ةوس ناد حان عون

 ةثمط ٌبيارطلا) بيادهلا هام تيبولم ابا اهامركدا ةزج ||

 الا اهركذ الو اهبلع اتم نمل ركس سنان ئاسؤةزكذالال |١ ١

 0 هيسأعلا /ب الو نيعلاد هشاؤزملا ةيواو بدن دانا |

 تدرا الك ث ملسوج هاكح فدمم رق فاتلاو هنأ ينسلا ةيالو 1
 ملا ق ل5 سلوق كلذ عضو قمح لجل رغد نم انا لتذنا كال ذب 1

 تورحااجلا ههال مال ئمهو أين هشعبذ يجن هسسافلا ثلا يعم |

 (ًسربلاوضو مىمل ا ص يوركتملا ةدودخاجلا يم ميم_وحدو 0 م

 ادارتل | صصق ن١ موحرصا تملا ذي كلو ذ ذل سلوق كلذ رهو |

 العلبه سلا ذك اهب ةازب يتساد |
 ف كرب نكفاهفوذ ردو لمتد راسا هناا

 .لورصرل ناك قربا نالت طبل لكن هلق ف هزيشت | ظ
 و ب د !

 قطو يشن نادر فاطم ساخر ناقل ْ
 سش.رموذ لاق نلف كلذ رهو مريشقت خر عش اوكلا هاكحرش د 1 ا

 ويا اعموا لزق كاف دردو ماكاذا كلاما بوذا ئسضاغأ |
 ابؤنئا اران ميعربا جت رطح ربها نم مكر مج عزا هنو 0

 واس شل نوزوقزانم مذ ١١ ذاخ رثساو ميلع رس ىل صر هتوشد |

 ظ نسيتشا تريوسنلا تل اقيط هنزل ولا ىهنانيدلا |. |
 كجرباو دوعسم :رياو يزال امانا ةرشع :باويصلا :رهر تهتم ان ١
 جزلانب هسا دبعو ىرمشسلاو ىسوجوياو تاي سون ز و نيكس فاد | ١

 نعم اورلا و بلاطحا نب ىلع ميم دسجرعور رشف ءانلخلا اهاإ| ش

 ادإ اك متافو مركعت كاذ ؤ ببسلا ناكو ! لج عمن اثث والا |

 ص :عايتختالو ثيطركم ىلإ ةناورإلوه ل يضاف د 1

0 
 ظ نرش تا تبط



 ش .[سعلانو 777 الإ ارح ة] بلك اد اثدال يسع د ءنعرسا ىدر

 0 ١ ليكي 'رن بهو ندر فه ورم لوو سيلا هع ىوز لع أ لماو

 | مّن 'ه نولس لوّينوه و بطخحي يلع تردإس لا5 لشطلا فا! نرع
 ا اال نلوم كغ طولسو تربح ىتس عرع_> دولا كل

 1 ©خاولبجف ملعون مادا ما 007 ا

 | ةعبس لعل اند تارغلا ثا)_5(1 دوعسه نب) ئع لكل

 | مم نش اطف) نيولعناو نطبوربظمل والا فرحا بتمام د فرغ

 ١س اعني رك فا قرط ساضن ١ جياد نطابلاجرهاظنا
 أت ةامسو لاك لعبزع هربا ابع سجال اد امل سبر يصد رع

 ئ أبلكل بهد بر ن» تلزن ساو تلزنا مد تطعر وال مما 1

 | ىلع بع ورام وبك نع عوز دوعسهنيداماو الؤس ان اسلد ظ
 تلاه عرتعرل هل هزل او لاقمنا منع ريغف نيمرجإب» جرحا قو
 0 اولو تلزن نيدو تاز ::ىجذ ىلعا أن اوامإ هللا ب أتكاض ميا

 أ |ىبر عنو تيت ياطح أل ىممم باك لها حا
 ( [للق دوعسم ربا نغأة ريحا ىلع اون الا اىرتذل لول ) نع ميد
 ١ 1 سايز امل ٠ّ اليه نوم نكد م ١ كاسم ثارغلا ملع

 راسو هيلع هدد :ىلس جرا هلاعد و نا ١ امارعلا اجرت ىنو

 / 0 و توكل رتدمللا ًاضارا لاةو لدد اتااررعو نيبرلا ذ هبرقذ
 م( (اقرغنبد نع يله ميضاوب) جراد كحل هلي ملا ةئاعرم |

 1 ملفه سارجنرب هسا رمل رلاسبو ميله هسا لل صس» لوسراع د

 َِ ان نهؤملا دبع زج طة حض او هتهركتشاو هيكراب
 0 م تيب مدا لاك سرج ذرب نع ةريجرب نيس نبع نرع
 ب لب سج مرزعو ملسو ريلعسا

 ! ماعلا نع رش ذنب مها ييشب قير ط نه جربو لريخ مب صوتس اذ
 ١ مدا ىل صرع لوسي ز لاق لاق سابع نبا نسرهاج نع بسوح رب ١

 "3 لك كر طوبا حج ىحاو تلدا ارعلا اداجنت من ريسوريلع|
 | جاو س أره سرها نبع تارملا احر مناك دوعسم رنا عرغ
 ْ خادم ةزككرعب سب سابعنم ناكداق راجع نع ميوند
 4 ,ارغ جرح او ةماما نوههربح سابعا ناكل اق ةرزشحلا_ نع[
 كن لوتيرغ ناكل ناب دارعلا داك سابعا نال وسما

 قيرط رد جرحاو القمع يلهو الوؤسأن اسنرادا لوبا ٍإ

2 



 أ تحارملل رع هابض هاتي الجن انازرع نيد نعد اشي در سد نبعأا
 ىلضرسارعس» 1١ تهتذ لاف اهانْستنف اًصتد اتناك ضمرالاو ا

 ضقرا تر تداوم ١» تناكلاتف هلاينن بهم اجرح لاص من
 تم اينملاب رهو نظحلاب نهى تنف تنهال اصر ضال تءاكو |

 كيم ةأرج ئه تمكرق ناتض هرجحاةرعزسا فا عجض أ ١
 ىازهلا جزا ى الع ترو درتد ترلعرق ن'الاؤ طاشلايسمت ىلع ١

 عم نويبع اناكلا5 نس امه نبا عرج نب نيعس ىيرط رضا ١
 انهار هلخرت مل لافذ هتنض ىف لجو مهحج ةناكذ نمزد عايش

 موا ذ رجوي تحد: مجاعرو يطعم )ا نغلاتف للص ءاس١اتنوأ ٠
 «تيالؤيت امرا ضذا معيريل ال تنوين مهف هادا تينازاق ميس

 و اق هردانبيكت ارع) ميطم لات حلاو هنإلرضد «أجنا ذ١ هال وق 1 ظ
 : !نكا ل واتف «اش لد لق مهضم نوبسو اشيلع ةفد أنرضد ذا ١ ظ
 وسر لجاوه تلاعذ لق مت اه لاذ ال تلف سايجاربا اب لمت 1

 نازح خلاو سارطت ءاجاذا لاق هلرليعارط سو يلع: ىلع ١

|| 

1 ١ 
 | ةكيرلم وب نب قبرط نماضب» جاو ونت امرب أهنم لعاالا
 هدا ىلإ وينرلا باص اهون باطلا نيرمع ل ا5لاق سابعا 0

 مل كج يوحد وبر تلا ز٠) نه تورت نيف قسوربلأ
 || ىلوهلاتض سب طنف لعا ه١ اولاق بم اعالي سنجأا ١

 جا نبااي لاقخ ىش اوم ىشف غل س ايهنب»لاّصف يسخن زاو) مال
 لمئارغل اق لمد اش تدرط ساجر لاق كس شالو لق أ
 ”ليرشلارل هما شح م هذ ١ ةعاطب لمد يظل جرل سابهثر لاق
 ظل سكتبرهت اه مضرب جرح او هل اما قرع قج وم اسد الهند
 رب اصلا لم بر جاملا نم طفهر ةرسلاج ب الحلا دريرحم ادا ساب عذبت رع

 تماس ارنب اي كاامرع لاّمخ عدلعأ لك ملكت رزتملا تزيل اهركذش | ٠
 نيبلم لارا اي تلتف سابعتسا لاق :رث ارحلا كلمنمتالو ملكت لمت | ٠١

 ًاسالزلخو عبس العرو ّس 'بيرلا مايا مجلس ولا بجيرتو هسا انآ | |
 قلو أعبس تاوبم أنقوف رواخو عبس ئم |ن از, ولخو مسس نرش
 ماهن ىع مابك ةىجعو أسبس ئناشملا م طعدو اك ني ا ]
 ارم دوييملا ذا متعذو عبس لع مباتك ذر ثاريملا مشو ميس ع نيسروالل| |
 أحبس يمك ميله ردا ىلصص رد ١) لوسر فاطو بس لع أنداسحا 1

 ! السمع لانك أداوت اكرم ةزططتس ١و تاير ليج معيست عراجا هزاع ش ْ

 معانا



 ا. مح و حيحص م م ميس ها

 ' (اتلانجرابكلا كلردا قو ةومعض هضف كيت ات داولسن بلت اتم |

 0 5 د ارد اريثك يعم حايل رهعا رو حلانعرود نهر اذهل لع يشو |
 ]ف4 دنل كرو اح . 3 30 0 1 ١

 1| ١ اكراملا نيدو متاح باث بدو نيرجنا اهم جوجو ,نس ايجنسازنغ |
 1| |١ ثبا ىف كلو نبدي مل موقلاكو حلاصولا ثيبو مغيب طياسوب |

 1 نا مبسل ١ ق اهاراخ عسر |ىلا رو أهم ةىرملاو أكضلا نسبا

 | (* قالا ازخالا رح بيق قت اوام ل اسف مع ترجف: نأ مرر وشن نم
 داك انه غي دود نم ءالوهايلا3 مث هسار حئش وتس ملل عزالا
 مشو ةربك_وصحيااغوييشعملا ذ سانع نن) رع جرو رقد شائع نأ

 نشا فطر نيل حقيرط اريج رف ةنلثخم قرطو تازاور
 | عطرا نبلغ أ هافرنيشقنل 2 حعصر صم ل حنس رجا لاق رع
 | نادل و مخول اس١ اريثكان اكأم ارضا كر صم اهل جر لعرمؤلا

 | تاك حلاصوبا رع تناك ةلعنسلا نهد جنبا: نك اق هدانا

 س ابهن) نع :طط وا نيولج رع حاصر جواعن نعاشادر كيلا

 2 |دع _._ لاكنيبجعرب نرعسو) يهاجم :رعوزخر اا نسيسعتل اس أربع
 ١ ةيونللا _ فكاقو كاد ةريطال# :تلىهد ةطس اولا تفرعانا
 " || | نغلطو) يلم نع سلو ضاق ملاصئرب واسع ريش داشرال
 معو ميوعهنع ثسللا لن 4 ملاصو! نهر ابك هارم ساأرجارن)

  مهد_لاك سابج_رب) نم هىمس مل ةفط خا نيد نا ىلع ظاشملا
 | اهجاورو ةبط رع سابع نيالا اهت دسم ول ١لاوطلاسيسافتلا
 ذل عيجنربا رخو س اه نبد نع هل | ىلا نرعريب ىجريرشتك ل يهاجم

 نمل ارلا لب« اركب يوري ماهو طاو. .هثنعاوورم دع امجرعسمتلا ١
 .سلظن هو جي جنبا عرج نب ىسوج رع ديعسس دل دبع وع
 هىجم لإ ذو نارك زجا رث دلو نع مع ج نب) نعد ثنيدت_عورو
 ْ مولع ىننم ميعم كر ذو «زجونم يرجريد نع نه نب جادجلا ىورو

 ٠ | | ”امسنربا نعرخ ابن ع عي )نمد ىعكملا دابه نر لبشر يسمن و
 .اهارعرسلو مب و كك رالي دبا اطعريشمذو ةرعصلا لا تسرق

 | نال نيباساب هوروي ىرسل !ليعمس ارييشتو هريعم 'نجوتع قدر
 /ةيعشو رود لش ةرمبالا ىراسملا انغ ىورو ساه نيدو دوعسح

 موقت طانساو ىضد بن طابسا رثع هاورم هج عزا اريشتنل !نكل
 ملراباف مهجتي, امأذ ىرسلا سلمت نيس انقل ل شما تارثع هيلع
 و معسل او ميعدللا دره مجد لك ذ كذام_ىورماو موصلا اصخل

 | ضاشا»



 اعرسلارعضلد داشرم مدلك ىلا حلاص هريسمت ميار أش أشملاو ١

 ٠١١ سنو دوعسم نإ .رع ةودعو سابهتب تع ماصووا نعد كااهأأ ٠ : فا نع فرس ا قيرط محارب برج نب) مه روب يلارداشا ىزلا|
 ماس جمبي لد نيكه ةبأضصؤل لم ١ ثا مالا لال« أيش احح ىلإ نب

 رم . ركب ء يصد د أيش ما/دتسسم منه جرتحي لاخلا درو أم عص ١جرتكيأ ظ
 كاةرقو لادالا تيرطلا نود طن سأدو دوعسمن ب» نع ءم قيرطأ | ١ .

 تو رتي ازع أبله امش ١ ىراسملا مب ىذثرو دام الا زه نارشكت نا[
 رع بيأسلا نب طم دره س5 تن رط سابع نبي زرع قرطلا هيمجأ ٠١

 اشكو نيزجشل! طش لع ةرصبخص قون نطللا عاد امش ريبجلب لبعس
 ؛ كتبا قدر طمرة درو مك دتسم ل مالا: بجي ايزطلا أيهم جرت ام
 .هرعسوا ةمركع رع تبأث نس نسر لا ىلوع لم ىب'نب ليش ثخخ قانا

 اهبازراد نيرجترباريرك د ينل نرجدرم جحا رقو نشب فمصل | ١ ذل
 تفاؤل امعصرش اذ هل هضلإ :رعريب ىج#ب اوم ره ناك تاو ماح ا ش

 ىها نيباالو سدرجنب» جرحي لو كورتم فعضلا لي لش اريبوججأ ١
 نبا شل اواو بو درعنربا أهجرحا ممل أيش رطل انهن مماحأ |

 ىلإ نيو نيرجنبا اهنم جحا سابع نبا نع زيوملا قيرطو تابحأ
 نهم ارل نسح ارو و اوب سيل تيعنضؤومل ١و اريشك تاحأ
 جا نب نهم سد دبع_والى هاشم ماما اضف نإ ا تسضازو |
 اق ايجار ا قيرط "ره مردسم جوملا رنا هاله ركأش نم
 هبيشس الارييشقنلا تس ابعنرب) نع تمشي ملوي ضاشما تعمسأ
 ضبا ابمورب ةريبك 3 دي هنعف بمكهرب_ د١ أماو ثيبرحمم اهب ||



 ظ 78 : ١ازهد هنع ريلاجلا ؟اعرشا اب عيبا تع شالا

 ' ع كا انكم انكم 2 احول! ن باو نيرجنبا جرحا رو

 1 لوسيل «راوهرنع ّبادلا نمت اجترخ ورقم لنص ؤرجاو |

 3 ىرعأسالاى سوه واو نب اجور ناو ع ةربرطظ_ جاو سد كي رم

 | ]داب ٠1 دستلاب قاتم ايش ماسلا نم و وبايعا نعي رم روج

 | 3/قىزااكب الهام ابوكي نأد ًاهههشد اهو ةرجلالاو امال

 | جم اجريدا نرش ةىنلااناتكت مالا نسللظذ اخ هلق ذ هنعا
 | هتمثنالاق تيعباتلاتاّقبط كذ نم باهل رع نواه

 | ده ارك س ايه با باص مال تكمل هارعمتل ان سانملا اغا ١
 "ةاطوريبجعرب نرعس و س أرعنب !ىلوم ةهركعو عابداقا نيااطعو

 1 ةلينرملا لها ءالعد دوعسمج ربا تباعا تدوكلا ذ تاكو مهريعو

 1 : ا ةنب هيج عما كاجو تس ريما

 | * مو + وارد ابومجنب ل ضنا ْ
 [ثولثس ابعزب لع نيعمملا تنضرعل ا اضيا هع. عمنيثدلاث |

 ْ تن اوكو تلا مذ (ىذع هلاس او رثه رقي لك ضع هْتْخ ١ تاضرع ١

 أ .اذاىكؤملاقد رهام نيسفتلاب ىلبعا ناك فيصخ_ اكو

 | مةجازجلو هنمينالاك مب كيس ره ان عريسا نءاج
 [|تق مله له نرم |هريع ىراخلات يف اشللا هريضع ع |
 أ اناشربنعرزو هقروااهو منع هرييشمت خراف ايملعلا هج ىاام سلاغد 1

 د ١6 اشسل اك نيبجنرب ليعس ممهفو احل بل نيو ٍْ

 | ةمركفو نه اجد نيج سر رعس_درغ ةجادا عري شلل او نخأ
 ) | تجد اطع هاك جرا نييجاتملا ١ لعد اداك د اتق لاق ل |ىضلاو

 ١ اديشن معا يبجتب :رب فرح اذ أكو كس انملاب مهتعا حاب ىف١ا |[ ٠
 (| | م6 مارحلال لاخلاب مزغا ئملد نآكد نيسلاب ملغا ممركع ن اكو

 | انعدم» باتكت لعا دجا_ؤهام ىبمشملا لاك نس ايكنريا ىلوم همركع |

 | تيعاع ترض دنل وتب ةدركع تسمع بحرب لاس لا5و همركع |

 كسلا لاق : كاس نع متاجر انبا جرخلو نئسااوانارغلا |
 اعوسلل ممهحو سارع نب! ركون انانعلا ذل مث رحا ىث لك |
 َ د ئاسرزملا حبس : اندةه'نب) داهصملا|



 كىحلا ءيطعو مز ب غل |ىضصلاو ةيلاصل وبا ىظرَتلا مكث ما ا

 :ةبطازهرمب م ةبايملا :رم اهوتلت حلاو 'بلاغو ثرستلملا 0 ءاهرو « اوه تسرح ف لس نرد لين هن رنا! ىبعو سانا | 4 ممودو كلاموباد فارما عمد للسان و ةداتقد |
 نب نأيعسو يشك ن يحب تلاد دب اسصل لارض عمم نيس افن ثفلا |

 تاىاهزي نسربو حاجملا ب ةرعش و حارملا ب عيكوو ةييبعأ

 ا

 هه اسما ع

 نب حورو ميوهارزب قع ان_رس أير ىلا نب مداه_قاثرل'لبعو
 مرو نس حاو هبيشلا نبانكب_د)د ىرجتسربعو هدأبع

 كاوا 3 أبطلعاو ريس امل لج مب اتكو ىفرطاربرجت) ٠
 تابحنب ميشماوباو ميودرةئباد كاحلاو حام باو ئاحأ
 5 نيب اتللا درت اهصجلرلا ةردسم ابلكو نيب حا ىل ن نملا نب او
 ل اوم هيجيول_زضزعتيد مناك سرج نبدا, كر ريع أسف سيلد |
 لكزب ا ةوضويو طابتتس» د بررهود ضج لعاب ضع عجرتو

 لاوقالا ائاغنو نين اسال اهرصتخاك_ويراخربيشتلا للعلا
 د أص مش ليلعلاب مجعلارستل و ليخرل» انه نضل خذ ان |
 لعش مع ةرهجل ىو هإ مد نطنحي نمو هوب لق مل مس نءلك 0

 نيرا ٍتئسلمربع الاصا مل ند أن اظ كج راض هزهتالذ 0

 امي تاروقح ريقي ؤ مهنا يسب طاصح تاسع وروأغأ ٠

 تمل اضلا الو مهلع بوضمملا ري اًنعن « توفر بست ل ىجترم
 ىبإا رع دراول اوه كر [أصنلاو دوهناباهريشتو لاون» ةرشعو |
 لاققح معاش نيعب تلات ربا وصلا ميد ملساو ريلع سس: ىلا|ص ١ ٠

 فىنيص 9 سنعمل نيب اقرلتخا كدر ملعا ال مع اح هلا

 نضال جريش ةرصتشب مهملكاد اكذ مولعة اوغرب موف كرذ دج | ٠
 ظ ”ةوالارركت د بجارعامالا يضر سيل هارب ىوهلاذ ملح بلجير_مننلا|

 |[ ما رظراخو هعوزهد ملك اسوونهلا عارف ل تفو هه نو رتحملا ٠
 تأ ينالو رمل وعل اىف نايح ىباو طييسببلا طئرحاولاو جاجزلاك |
 < اوس ئلس نعر ازخالو اهانطيتساو_رصرشتول١ 001لششرإ سبيل |

 دن بسمعلابو هه اح

 ا
03 

 هلا زق درسد د اكد «رقعل ١و ىلا شل اك هر ط انوا ةريصتن اك
 هه اق ىلا درطتتسم ؛ ارو د زوالا تدابما ىلا ةرابطلا بابنه

 تبساولاو دلاصا مياءانال قلعت ىلا ةيبعلا عدزملا هل دا |

 أصوصخ ةرلقحلا عولحل' بحاصو ىطرتل اك ننئل انجلا ةلدانع



 ١ |مايلدرولا ةّعباطم مدع بل ىظانبلا ونتي ىحرم راى نه |

 | لكه زف اعلا__ضحنل اق كال زر و نبل ملع غاب ةجاحال ةليوط |

 [”ةزساذبتلبلا فاقد ديلا اس لانو د١ هِضلاسضومدجيوا |
 | نع حزحن ف رييشع ل لوو نع شنق انملابال'نتعا فاشكلا نم |

 التسرع مياربلا ساو ةغبالملا تكنو تائلياد ببراعإلو 1

 ٠ حرعصملا نس أن لا م ملاسو ريع د ىل جويمملا نع درواع هممت |

 | تمامجلا نضسابماف داضتستل لوزنلا باسل رم دروامربع ميلا ابضرب |

 | افرعرع ديعصذ نابحتباومتسجي_وزيزملاورجا جيخا هعاشلا |
 | مه ميلع بوضقممل اانا ريسو ملعسا لص لوسرلاة لاق ماهنرب |
 علاسءد ىإ نعرمبو درج ني) جراد .ىراضنلا نيل اطلا ندد ةونملا |

 ملساو معرس يسكر ملا |:

 ٠ [مضاههيشو فس اللاو اكل لاوقأب هريس <راحرق نيرلا رش ماما

 | ةريئك ايشا هريشمت ؤ_عْزارلا ماما مج رعلا ذ ادا حبوب) للكقو

 ١ ابميوَصو تاأيا) فيرتعالا ىصق هإىسبل عرتبملاو سس تلال وش
 | اهصشاديع نس ةرداش مل عال لوم ا كيب لاس ائلا هيهذم لع

 | ىا,ناشا نمل لوحد س ظعاز وداد ناقدتف نجلا لخدادر ألا
 ًامئارواو هدا تاناؤهداحلاد هرمك رعل أست واذ نىلجلاو مب ئرلا رع

 | نضا دامعلا لعام كاّتإلا يه ادا ذ مضج لوك هزني ملام هدا طع
 وب دانا مكر أب ذر ضار لوو لاقام_وموم مرح ل ءوقو صين نص

 نوع عريعو ىلا ١ مجزحا اهني هل اكماوا نه لعو اول اقام هرقد
 |طازلا دورتي اموق_رهدا زنا لاق سو ,يلع سا ىلسميجملا ادا مفي نح
 | ىات__تق نافذ هلدو اتربع لع ديولو ات لقول شن: تدركتي
 | نيت __تلق لع لوم نارظا دارج انو يلا هشرتجربس أن نمل

 | ارا اربيل ءاملا مجالا كربلا يزجنبب شجر ماحام
 سرحربا ناك ميس ندم ذل كوؤللا فاأقو هإشحرب ممل ذات قب ىل

 عاقوان ميدل مهاجريضت ف تعرش وو « هلسرحا فنصي لرش ١
 1١ اكايمو تاطاتتساللاو هلوسملا لا قاراد تل ومتملا سسافتلا نه هيلا

 | علاطمو ثيرجلا مح 4 تيرم“ الاصا ةرطهملا عم عاتي ال ثبحب
 | نيميتالاساهساد ر] ةمرّمم باتكلاازه تلمج عزا اوهو ثارمربلا

 "انكار هام هأندرا أمي لوملا ان ىومنا يو ذاو هل اد ليك, هدل امكأ ىلع

 | تا ا
 يلاضملا تلك دونرلا لاك مملخ بوما درع

 | هدد اردتم

 ئ



 ١ ريلهرم لصجورلا اج كر زا ديعس اع رضا يرطتسأ 15
 ما خغلاد طي انملاد ضرحلا 'رملات ةربطم جدور» اجمد هشوفطا

1 

 0 نشيد ىزمزملا جرحاو ملليق_عنا رجال قا وفريشت هين |

 لاقل سو ميلع همر صدي: لوسي ىع فيعجوإ ندد نجا |

 |كونم تنل: لهل لات ةرمتلا هوب حوف دب لاق ملسو ميلعس لص | ٠

 ةاكدم عوتر» لمعلا طسولاو لوف يلع ابار عالبلا ماا |

 ليج نع ء كد ىاملا»_ك نهر او رجا جضساو هدد ميصعم أ

 ”رجنربا هلاك ىدزبلا هدانس .١2 هريس وشكرا لاق قانبل 5

 متجرات ف تبار ا محلا عيصت زف ناك م جادت نىخيال|
 فرغ ع تاتش مل حرم لاسم نب صجنرس» جرحلو عىوص ثكسرح ملاق | ا

 نشل ريلع نسحا مأشللا ل هنا م ةرها ىفد سلجم رع ىالاملا سس زرنا 1

 ور لطش ل رعب) سرع لكي نعل ل نملا لا ل نجلا ام هما لوسي ان ل شلاق |

 ريمغ ف! غادا ديل ج ىضخحاو ا وقوم سابعنب' نعل صتم دأثسا |
 بابا قاسيا يقلق لسد هيطس لس ويا ْ

 امفرب ميحاولاكو مهأتسارلع هرومح زب اولخرو مطحاول قد يع

 لاك ىو ميلعرسا اص هبردا ل بسر رغ صرنا نرعسوا خول سجاد |

4 مرعد ملس اد !لرق أشنحنيجرا ش اكذا هنطاكومع مج وداد لدد |
2 

 0 جرحاد معاطلاونن تونّلا «لدرك ند ملال

 ايما ش
 ٌْ "نبا احول نب جونا حاده أش مل تيزمملا طه ةعاطاللاق |

 ميتال دع كارع ماظهر طل افوقوم سابعزب» نفاخ

 تعا كان لسج كان زك و هلو ةررحسو ريلعرما قمرا نع لقرزحلا

 (جرلا يع ليجس_د» ارغ ايضرتحو داما عجوحاو الدعلاك اطسو

 امو سن اناتا ام نووتم مكنلب له مل لاتمزد همزط ع لتش مش |
 لا نذ لاق مته١و لج وس كلا هش اخ حؤد لاش حضانات[

 0 ا عسل دلاك اطسو ةها مالو نكو مل

 و ىلددلاو مجم لو) حم رخاو ئراذيلا حرم غرجج نبا علا ىلع
 بس ابعاربا رغغل اننعلا نهب وج قيبص اب سمو دز سم 1

 ل15 اخ ةقدلاو طيس ميلعرمما لسجل نع 1

 . |[ ىلع نضفيحصر اسد ميو دره نبا جيلحاو هعاس» نحراومش | ٠



 دن منك :ووركذ اذ ءلإق طرطسو ميلعس لص مم لوسرلاةزلاق ْ
 | فزيبطلا ع قش كرا ذا اسيد اوا راسو نديرو 0

 ١ | ا تعمر و اق هددا لوسراي هبيصم

 | انكلاق بزاحن بالربا نع احب نباو رجاهزب» جرخاو هريثتك
 | تيب رع ضي ضن اىكا دل اشف ملسو ميلعرما ىلسهربلا عم ةئانخ |
 مث ىصتوبس ميا دلكهنملتخ نيم اسع مب اد لك هىممسُد هينيغ

 يطا جيجادرضر» باود_ؤعد بوشتلاا معلب و هللا لق 5
 نسج ءلوق رس ميلعس' للص هسا لوسر_ل5 لاق ةماما فد رع[
 (هاريطلا حج حاد هنجلاددو عائتلاو ذو لاش ل5 تدامولمم |

 مقرلعس لصمس لوس 65 سارهنب) رع من ساب ايدج
 ٠ جزحات هبحاصجرلا لارج ارح ل ارحلاو صاعلا قوشملا عاخلابانلا ْ أ ١ ]ضرما ثقرلا لاك جنا ذ ل ارجالو قوضالت كر الخ فقل

 َ ادا شمه تلاك لاتف نيا ف ىمللا ركل شم رشها اطع رع دوا دولا
 لرد وولك هرج طي لجيل ١ مولكوه لاق. لسوو ميلظمم' ىلسص مم لوس
 ِح "رع لرعرؤا اخ عرش لها .جرخحاو أبهلعاخوقعع هازل امجرخلا هادناك
 ثاترم قرلطلا هسا لت تببارا هسا لوسر اب لجر لا5 لاك ىوس اا

 | [ميو دوزب١ جيرتح او هثرل اشلا تاسحاد ميرتلا لاق مشلاشلا ناك |[
 ' | |١ ى١ فورممب هلاسح» ل( هشل اشللا_دساذ نترم قدلاطلا هههاركذ سا ١١ | لو اير افق لسد ميلعس لس عينمل7 للجد ءاجلاق شبا نرع
 ] قيرط مج سأل ىنوس و اربطلا ججرحاو انأسحاب 8
 | لص لعرب ل صوزرلا نع عرج: رع همت رع بمس نب ورج رع هىيحط
 أ نابجتباد ومزيل جرش جدزلا حاملا دمع عاهب_وزلا لاق
 0 ةالاص ليسو ريلع مدنا علب صديد لوسر ل 5 لاك موسم نبا نع هىوبحص
 تلا ةرمس خه كد 2 زمرمل اودبحا جر اؤرصملا 5 وص طسلا
 . جي اكرصحلا ةزاصطسول» ةزلاصلا5 رجس ميلعامسا لسعر. ؛لوسر
 الصلا طسو ,يلع رمل هس. لوسي كاةلاقإ مربرهر»)نعريرجنرب) |
 فاربطل جراد لها ىشسد_ورخلا قرطمل ىصعلا 5 الاصوطسولا
 ٠ نر جوج جد ةنيكسلا لاق. ملسو هيلع هدا لص لوسر ئع_اي رع

 ا 00 , 0 ماصاحخم تيب نع

 تع ةليسصس



 غطي ممم

 جانت وصمم .: مود ,فوق ثد جراوجلاهلاق هنم مب أشنت ام ابوعبتسذ | ا 1

 (السو ل عرلو نفض يلماو 54 نال اذ عداوعش ا طر اما لاق 75

 عيطخ مبوب ىجرسرلو متب مع ف اذ هلركرر لاك رعكل يف مكر ناع هلزلا |

 لطعجئئلسو نارتملا عاب ريما لاق مث نجلا لا بوغري يما ماس ْ ٠

 مام| بارع 0 ىجاطل اىسلا هررت لق م اذأ
 ظ خي ذ م«ىلق ةنيزد اماق هلق طلروسو ميل س ىبسمومل) رع

 ه 2 (فارعطلا ١ جرخاو جراوحلا ملاك هوجو دوس و هوجو

 نيالا لل رطسو ريع معا ىلسصرش» لوسرر ادا ١ ةمدلا ف! ثخأ
 ! انمعو هرلك ماقسساو ماسل قيصو هدلرع ترب نات < امل' ا

 همت ماحلا جت رح او يملا ذم يخت اهلا رس كال ؤ مجرم د 0 1
 انعلادسا لوق عمم سو ميلع مس ىلسصرم» لوس لكس لاق سارع ا
 ىبا نع مجاجربرو نح١ جرتسا د هرقدا ئلاراطنتلا لاق ةرطشملا|

 نلارثع زيت دا طنشلا رلسو ميله: لص هدد لوس ل اقلاق ةربره أ
 ىلا نه سس أ عنب نع فيعضر رمش مقاريطلا مجرخاو مشوا
 أركواعوطضرالاو تاومسل طم لس ارللو هلق غ ورلمرما

 ثواني لولغإلو لس السا. مال ايأبس هرب ند نتاهركامان أ
 2 كرما وسر ادا لد! رعب عصو الد جرسو نوهر اك مهو درا ىلا ْ

 ليبسلا اه واربس ميلا عاطتسما زم هددا ل وق نع لكس لس ميلا ش

 لسور جب كيب رم ارع هس مه 2لهملا اتم نزح ارل او د١ نا ناك

 دو ةلايمسريلا عاطتتسا اه تيبلا جس أرنا يع هددو راسو مي مدنا[

 وسر ايلاف لب نه ىيلجي مامف فرييلاحلا يع زوق هس تاخرت ش

 مكاخلا جرحلو س امعنب ىلع ذ قوم هاش لو لس دانس هو ىهببات ١

 ملول كو ميله سا ىلسص هدا لوبسر لاق ل5 دوعس: ]ب٠ :رعر يصد ْ

 نب حرخلو وشب ولذرك ليد ىع الد عاطياما مت اني ساونا |
 نكشو ملت يلع هدا اص رمد لوسر رق لاك ابنارغمجر) انع ميد نم |

 كر مج ربا اع فيعص نسج دكودرملا دس ةمولمرلا جر 0

 دوسو ةيفالقا هوحو ضرس موه ماو د سو ريلع يا

 كتلي عصر لص نو درج ن باد قازيطلا نك 3 عربلا لها ةوجد ا

 سيمو ذر طسو يلع مدا ىلسصربلا لوح لاك لاذ س أيع نيا نع

 لممرمند مر "راكب هرم ايس تناك _ريزخملاق

 ىل مسا لور ل5 ل 5 حيل وع جريل لن رح نس ربع جضحأو [,

00111111 



 انها

 كّالل

 | ميلعسس» لص هس لوسد_لاقلات ةريرخ رفا نعىراذهلا جرو |

 [٠ كزنكأن» ثالامان»لوتيف تمزج نخت يذ «أمهتلا مي رقولعب |

 | هحيح< زم ابحنباو اجو! جرا اشنلا زيا وا ْ

 | امؤرلؤ ذو ,لعس ىلسجوتملا نع ٌةريرهرو) نع فيعط دنس |
 .كتاربطلا جرخاو هازاخانا لاق مقمج هو! نئلارهتم انمؤيلتشب |

 |2521: كربلا لوسر_ل 5015 دوعسمن ب١ نع اغيعطر دسم ةرتعو |
 | نمد تع | ذشملا هلصذ ىرغس ليو مه/وجا مهثويت ملف ةرطسم |
 ١ دوادوبا حرجاو ألما 2 فورا مهلا عمم نمت ناثملا هإ تبجد |

 | لهلا لالحد ءاحل ا -رعرلا هبعنب ليس فل ليسارلا ل |
 | تلزن) يلا بال تعسام١لاتف تلرلكل نعمل اسد رطسو ميلعرسا |
 . ارادكرتي ل نذ ةلواكلا ريك ضي ههالق كانىتذنس قيصلا لس

 | لاش ةلزاكك نع لهو ريلعس ىف عم لوسر تلاس لربما نع |
 | نال نرجس وا نع احلا ند جرحا. عاتماملا ىل اولاد لولا |
 اهاكاذا ليث ارساى نب تنءاكلا5 رس ,لعرسا ىلصسا لوس نرع |

 . | برسم الارم رع نع «حتكد أحلا جرحا و نيرجشب ادلع لسا لبا |

 |٠ لت ةأبسلاك مةوسكوا اوف ذر رلسو ميلع سد ىلسصمسا لوسر نع أ

 فيكم تلقت ىششلل ةيلشاا|

 - .[اتيجزرإ عرفا عاج لل شم رتاكزم نب ملف الاه سد هات نم

 < [تمسسا هاشد اع هوان ثيزنلا نيسكالو ميد نهولت ف

 ضيارتلا ب تك ذ مشل وب ١ جزخاو لسرم نإ ولك ترم !رلاوالد

 ١ |دي زل سرح سره اشرإ اكلم تك ةارماو ميا دت مداخ ضرحتال

 دنا لوسر ل15 مومو مهب مورد هلا أي وشد تلزن ا لاق
 ل هس اعنع ف اربطلا ءرحاو انهرموت مود ىاك حسو هرلع سا

 | تينالات فأسلملا ةيهارلا نعيم ذهل جاو نيكسم
 | ياثر لاك 20 نه نشد

 ١ 3 3 ٠

 [ اذ لس مرطبال اع |ىيجا قب



 بووويعه هوم

 لوسر اهنع تااس اريح أ مع تلاسرتل مساوام) لاك متدمتغا|
 نكتملا نرعاوه أشنو تيرملاب اورتن لب لاق رسم ءيلع ههافصرساأ ٠

 تانغاو هرثئمايلدد اًميتم ووهد اعاطمأ 8 تياراذاىحأ
 ربحا جاو ماوعلا عدد لسنش دصاذ كلبيض هيرب ىلع ذل

 لصر»» لوسر تلاسل اق ىرحس الهرم اهنربد نع ايضريعو فاربطلادا ٠
 ١ ذ ارانكد» نبض نم مكرضدال لاذ خيال ره نعرطسو ميلعتنتا | ٠
 ثا ش: لوب نط نم مختل لوي او ميو هرم نب ٠ جرحا: مي هتف ٍ

 عم رلسو ريلع »د لصرس»» لوسر ل اك لاق ساب هربا نع كاملا |
 حفر ضرق ط هللا هر ذ١ ناذ هلل نخب مأث) ذا ثالد ادأشما لك |

 بانك شن ليها مافي هلق كلاش هيلا ةرالاو مشق |
 5 لاه تلزن ال. لات هوعسحنبا نع جربعو ن اذجشلاو رجا جوتاو

 سانيا رع نر ذ قش ىلظب معاد اوسبلب ملو ازمه ريزنلا يال
 هوبعل د نالرسل مالا هسلخ ماظن ال أي و هس لوس اد اون أذ ش

 رش ارهانو ملفه ظن دارشلا ا اصلا ربما لاقاعاوممش لا |
 فيزملا هيهس و) نع فيعصرزس مرثعو حاحا نب ا جوحاو
 يلا ناول لاك اصخاامكرت ل هون ذنب سوو ريلع هد لسيما نعأ
 [طصإونُص اونش انا ىلا سلخ زم تكذ ناملا» تيطايشلاد شنالادوأ

 رد | هرم قرطنم عراعو ىبايزملا جرخلاو |ردا هساناىطاحا اهاحاو ظ

 | هر ىه نع ملسو ميلع دا ىف معورل لس اق مجدا نع عيه نا
 منماولاق مالاسزلل عيوص حرشسا مي سمرات درر رن يالا
 تركز لو اولاك عض و ل جرششي رب فز تيرؤن حق ثيدصأ
 نؤرعلارددنع ءادهلاو ةولخلارادرلا ربانال لاق اهب فرعي .ةراها
 هم ةربركر ارش م لسرم توما ءاتمل لبق تروي دارعتسالاوأ
 /بو زم نب ١ جرخلا» ىسملاو) تدصلا تجرد الأهب قكرب هلسرموأ

 لق ريلعمم'ىل عوامل (دج_مرلجلا دعس »نع ءطعسأن غ:سادادأ ٠
 نبا حرخلو لباسا :رهطقس اه لاك هداصح مود مح اؤن اواو ؛ ٠

 اثرا لوسر ل5 لاق بيسملا نبد لاسرم نم فيعض رسب ييودرحأ
 انما اسنن تلككال طستلاد نارتملا”ليكلا!ودود سو ميلعره|

 هتين رم إىل سدو نبارمملاو لكلا غلاي معرب لع_را صوان 1

 ةهزتل او رجا عج يخاو ابحسو لبوات كي ذو نئاوب لل اهم افيلأن |
 كبر تاياضحب دو أي موب ميسو ميلع هل سعوتم نعد س ون نع |



 بهارعإلا
 | قلتو يلع سر جوملا ابعر ش) نع فيعضر بسم هرعو يدوم |

 ثرح رأس مل مكلاش خاولصلاق عجم لكرنع كتي اونخمل د |

 , | | مهاب لرشس نم للسو دبلعس )بكس لوشر ص 'َ م احرطرحور ْ

 | (| | ق يحس ناك جيرلا سىوت,داربطلا هئطخقت ”امسللا نم خا اكذ

 . |[ىوصنم بروس د_قببيل او فاريطلا جاو ىهاىش هل ف 3 ظ
 وياه هدا ىلا صدم لوس لس لاق تفز رجل نبع نع مشرلعد |

 ا ١ مهلاتف فررعا» باهصانعأإ

 ىف ةريرك قرطرل ايي رطم :سرسشسلا عولطلا5 امن ايا سن منشيول |
 ا[ تاربطلا حرخاد عربعو ةريرخ ىلإ ثيرج:م م أ هربعو نيوهيعصلا أ
 5 ميلعرس ١ك صرسا لوسر ادا ب الحلا تيري عر بج رسم هىبعو |

 انصاره أسيشس اكو مهي دوق ف تي نا اي ةيفَم اهي مسح امن لاخ |
 | يبه رع عيت اربطلا (جيحاو اوهال باحصاو عدببلا |

 | امش افا مهما قف تميزا نالت سو ميلعمما لسكن! رع
 ثببا جيخلا__فاارغالا مالا نه هرم اوهالاو عوبلا لها مه |

 | مهرعم ماحد دوادوباو نج) جروح اد تاو ادع هربره_ذلا

 فاكس د لسو ميلع هند ىلإ صرتتا لوسير نا بزاعارس اريلا نع

 , | ١ | ترم ؛الامإع ابي توري واذ اهب ادو رىصيفلاك محتر,تضم اذ(
 |ء عاطتف] بسلا ارضا ذ ريع ذم اتكاو تكا سا ل مش ةامسلا اونا الا فس ميلع هسا صرم» لوسرإرق مث مل خفي الف خفتسمن ايا يؤتي قح كيال را انهاانا5» تككالملا ظ

 | لمصا لوسر لش لاك هسا بعلب اه ع بو درجنب ١ ع

 ًْ اب ايم) كيلو: لاك م 5: اشو جانبح تونس ١ صرع رجساو مي

 مها سس ف ملتقى أنملا نم مهنخو عيب ريمي ينجب لوح ييتش

 01 ردا تررخ ىو قبيل ا ع عياش ينج: اره اش مل

 |, يرؤل زس نم ماهي رشا نع فيعط دس قبريبلا جرخحاو

 ا 0 00 تلك ةش ةئساج رس جن١ © رخاو
 | شا نع ءاجصو كاد ىنبزلاد ج١ جرخلاو تملا دأفوطلا
 ْ | ه6 4 اجر يه دس ىلع الفان ملسو ميلعرسا ىلسهكيتملا انا
 قيل غامض رفملا همبص١ ةلغا لع هيمايما ترطمر أشاد !نكنه
 : .ٍ اف نق ىصتنخل ار اشاو ظنلب كك م |ٌوصوسوم رخو

 |[ ج ىعرربا ع دهن شمج قلو ص ميلا جحا اكد لسح
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 تناكوجوج لع تلزنا ىلا حاولا» لاق سو هيلعس لص انرع
 "هاورجا جيحاود أعار ذرشبع زا حوللا لوط داك نخل! ردس دره

 , نخارما نا لاق ملسو ميلعرسا لل صوتملا ئغ ساأمعدرب) اعروقصود مكاحلاد

 : مذ بر ذلك هبلص رد جنح اق فرع مره ند أيد مدان ظن ح قأهرملا

 'نب» جرخلاو لباولاك مكب تسلا البق ميلك ميدي ثيب أهرثشف
 مهل: لصمم»» لوسر ل5 لاك وري نبا : رع فيعصر دس نيرح

 'لاقخ ساللا :سطشملاب نخؤب اك لغه زخا خيه نهذ لسو |
 : لامها جيحدد انربش تككللل تلاق لب واق مكسب ثسلا مل

 .(اقريلعس ا ىل هيل درع ةرمج نع هصو عاجلا ومنح عندها |
 هيممس لاس ىل و اهب شد ل ناكو اهب ىسبلبا فاط اروح تحملو امل لاق

 كسر ذ ن اق شاخ ثراحلا دبع هترمض شيج تا ثيراحلا درع |
 ىوعطسلا ىع خلان و م اح فا! نبا حج رخلاو هرماو ان اطيشلا حو

 رف سو ميله د» ىإاب صيدا لوسر ل اق من0 ىنعحل ! نين مسد ل ثنا ل لاق
 لاك مجد يبه ملاعلا لاس ئج_كر داز لاق لبجربج ايازهام

 كاوطْق رم !ضدو كاهرح ئم طقو تكرط :رعوتم نا كوارسا نا

 صم» لوسر نع س به نبا نع هشلاوب جيرتحا لاتفاا لسرم
 اي ذ جونعطتسما]يل# جئاذا اوركذاو هلو د مسو ملعسا
 له لاك سانإا :رمو هه: لوسرأب لبق سانلا كفطخعنزدا واخت
 هس لورا لاق ىيتخرجد نع رفعطو_نهزتلا جحاو_رسراف
 6( شعيل هاندا د اكأمو_ٌوهالاب امإ_تالعرسا ل س١ ملسو ميلع مما لص

 تكرت تيضماذ اذ ورطنتسي مهو منعم هسا ناكامو مهف ثناو
 اشرب ةضعزع ناطوريسم جرححاو ةٌرمتلا موب. لاد أ هغتسالا مهذ
 اقرعادربنملا لعوهو لوتب ملسو ميلعرسا ىكصرس» لوسر تعمس لاق

 ا ةوملاناالل_ررلا ةومل اناالا موي رم متعطتس امل ةرخاو كرل6١ تلاغدؤل) .ىرلا 5 لا ماك >دوخ يللا

 دعا ىلسج وبل رع رش رح نرمج هينا ع ىدمألا قط ىف خشلاىبا | ٠

 راما جرخاو رجلا هلا مه ىلشنزل ميو د نط نيؤحو ىو ؤرريسد

 اعوذره امراج- ىنميسب ١ نكتابو راح رد هللا نيك رب دد عر يب نجح د هشه

 ميل عرفا اص سدا لوس تالاسل اذ لع يعرج زها جرحا ةارد

 0 تعرظب نر غرض اشر و علا موب ناشف سبكأم ل موي ىع ريسو

 ىلسكمدال وسر نا هجر نسر وسملا نع مٌحاحيلا نب) جرت ا3 ىييرجنبا
 فرمإرملاو ه١ جوعا و سكاي ١- مويانه مدرع موب لاك رفسو ميلغرسلا

 فالس نس يوم حاولا

 لانا



 2 0 لاكلات نحترم نأمح باد

 "اخس: الت ند أجا/ان مل او هسا نويسلا دامت لجولا م م طوذ)

 : . ةكرابملا ثبد جوت او ضاطرعوبلاو ساب أي عوت) ”رم مهددا رج انس رجا
 1 إو نيصحترب درع نع بعثنللا هوت ميبإلاو قاربطلا» رنهزلا

 ..|نككسو يال ذه سو ريعرح فص هس لور لكس الاق ةريرغ
 ا اراد ؛لويسصملا كلذ ة.ةئلؤل :رمصخ لاق رعت انج زهربط ا

 0 1 204 2 ضخخ 8 درمزء نم أحب اهوعبسررا د لك ذ ارئحّرسوو أي نم

 / | | ةج ورش ازن ]كى لح ثول لكاص اشارف ادوعبسن ييرس لكى بع ريرس

 * || | تيوميبم مركد املك يع رواه ةدوعبس تدب لو نيعلا رول ثم
 '( | مؤ طمد ةفيصوو [غيصو !هعبس تيب لكذ مهاعطإا رهان:
 )ا نيِخإسح جرساو معجاهلكعلي ذ لع _ذايام ةوعلل رم ةارغلك ذب
 1( | وتلا لس وزنا ىييملا ذ د دلاجم لكحل لاق كيعس ىبإ درع
 * | | كده لاو للسو ,يلع هدا قص هما لوسر نجح ه ايهرحت لاكف
 | | تعمالاض ملسو ميلعمس» كصمم» لوسر ات اذ اق نييسره
 "0| لسن لبس ثييرج هد ]ث مريح جرخفساو ىرويسوهل اذ كاز ذ
 ' | | حميوعنرع ج نخزباو ةجحاع باو ليها جماد سوكر ىو

 ' (| | نوي ذ هانا لسو ريلعسا ىلسهتمل انذ ىفراضنالا ةرعاسنرب)
 ' || | مكرم ةصق ةروبطلا ذ ادن اركيلع نخارق هسا نال ايف ابق
 ا | ماجاب عيت انام ءايش ملام اولاك روبطلا!نهاذ

 ! ا لاقالت م مربرهو) رعرير جاريا حجرحاو ؟وكيلعف كا ذوه ل اك «الانإ:

 1 مسعزلاو يئس حاط لسطح قسوم وسد |
 ا ١ قحاب نزلا و غلاك ّملسو ميلعرسا كام جوجملا نا بيبهص نع
 ' باباؤو م« كارظنملا ةدأينلا و ا طلح نو حفلا

 | اماقاو او ركن ب عكد ىرحاساو ىموم_زاو تمكن ب ىلا تع
 | نزال لسو يلع سا لسكر لوتسر حرر معن ربا نع ميو درم نب ) جيلحاو
 - |هساللاج ١هدابزو ةنجلائمل هللا ال1 لا ال عنا ةد ابرس ل5 اويحا

 3 تس لسسا لوسر ل5 ل5 سن ) نع عربعو جيماوبلا جوحاو
 | ١ هتجردو نازعلالا5 ههالضنه لق هلوؤد حسد

 اورام ىرزملا نيحس را نعربو در نبا جرتلو هلها

 الا ارا لاق ىروص تشم ون لاتف رطسو هيلع لس هوجملا
 ”نلخاو دكت ماكل رووضلا غال اغُس ىلا رسا لوجب

 تدهن

 نيام

 د



 0 ا

 دوادوبا جوخاد ناجالا بعم ةيىقنويلا محرخا مفسالا با ٠
 رولا سو ميلعرسا ىلصر رد: لوسر ل5 ل5 باطحلا مخ نع هريعو |

 قزايره نبش ارسل او« ايشالا مطيضي أس اذ مس د أمع نم نا

 1ذ١توعزشد ال ب اشا 25 لاوه١سعاص سا او ا مرض لاك كيذا

 مسا ىلصيررد لىسر الادب مج !قيزحا ذا تزجزحي الدور اشملا عش ظ
 جايحاو ادور مها ميلع ثوحال هسا «أيلواثاالا ملسو ,يلع 1

 احا سو يلع مها ملدا ل كسلا ةريوه ىلا رع ميودرجت با

 نلالاك نزجزخي هذلد ميلع ئوحال هدا ايل وانا السا لَىْذ 00(

 مجزحلا هدا لبع تجب اجشيب رجم ملح موو هسا توا | ١
 مزيعو ى نجّرملاو روصته لرب لايعسو جحا حج حاف ميددرج سا ١

 انيرلا ةايملا ذكرشسلا سل يالا مره نع لسع اس١ 1 درعرلا ىل'ثرعأ ١
 لاقن سو ,للع دا ىلص ها لوسر تلاس ريح نح١ابهتعئلاساهلا5 |

 أهإرب ةدلصلا ايؤرلا رف تلزثا نزح كريحرح ابيع قلاساه | ١
 5 نحام غر ه)رشمو اذبرلا 5 ايلا ذ.هارشب_ و هلءّزتوالسملا| ٠

 لصور رع ةدساع نع يو درا جرتاو ةريرك قرط هل ٌمنجلا ١
 دوه ىعد لاق لونحا ا شوب هونالا هوت غي ماسو ميلعرسا
 ىيصرد» لوسر ولات لا رمت با نع فيعصر نسج عيودرت سو جرحا
 ايمو مكسم داس مس ريوعدسدوعلا نعم ام_لق قاع ىسح) ىب) مولبيل ميا ره راسو ريلع ساأ
 فينك (داسطلا ججوحلاو هللا عاطم كلغ او. ها مراح نع

 | املطز حا ءايشرا ل راسو ,يلع ردد ىلسووبسلا ارعرس اع نربا نع
 تح |: نا همي ةئيل ةشب لحانسجترم اكرر دا عرساالو
 مسا للوسراي تملقلاكر د ىلإ نعرمحا جروخحاو تائيمانبهني
 دلوسر اي تا اوت ءيسح روش اق ةئيس تلعاذا لاك ئصواا
 نطل جرحاو تابت ضحا ره لاك هسا الادلاال تآتسجلةرها هسا|

 كيدمل كيراناكاهت تلننال لاك هسا بعز بري رجع مسماوباو |

 اه#و بص يلع هداف ص هما لوسي لاق نولبصم اهلها د لطب _وزتلا :

 ئداو روصتجلرب ىرعس جرحا لح _مسول أ ضحي مهطعب نصب

 لاق هسا هبعنييرب اج علي يلا قيل او «صد مكاوى
 اخ و رئحا جمان لاف رجسو ميلع سا لضوتمل ١ وبي ءاخأ

 هانا 37 ميسي ملذ اهؤ امسا امرإ مرحاس فسوب اهار ىلا مونيا

 دوهعروس



 0 لأيزلاو 7 ناقل اتم دوبل ىلا لتس اخ 71011111 ا قاما
 1 مورصلاو نماكو ثادوعد باثوو عزملاو ذو 0 | . لحتسوءاخأرم

 ٌ 5 ذا طا هئار هماو هانا قجت دؤنلاو ايلطلاد قايلاد عب هل

 | اتتشم زما ورا لاق هيب ريع هادؤر ٌضقاملخ 00 ْ

 |” اق ميلع سا ىلمجربثملا عع رشا اع ريو درعنرب جرح او هما ةحمجي |
 'سرجواك بيعلإو منخارلل_او١ ملسيل علو ذ طسوفي_لاةاليلاق | :

 | جرحا ىل_مرلا ىشن رب امو لا5 كريخركذ١ تسوي اي | © كنرلا روس

 1 , ميلا ام جول! نرع عريرش ىلا نع ديو لاحلاو ةحجد و نمل ْ

 لاهل قرلا لاق لك غر طج لع اهم ]ضنذد هلق راسو |
 | نب نهى أشملاو ءىم هى رلهتملاو لهح١ جرت إف زم احلا ىلحلاو

 انجح لاتف سو لع لج ونرلا ىلا جوبي تاق لاق سابع ١
 1 زخم عرس باويسلإبلكوم هدا تك الام نم وم ل اقىهام دشرلا 1
 |تصانهاف اول اق هلذا هرما كييحر هوس باول منجي دان نس ٠

 | كلد» داب نيورع نع هيو د نربا مجرضلاو متوصل 5 مص معلا|

 ْ تماديتاارجزب نومرعرلا رطسو هيلع هدداىلسصيردا لوسر_لاق لاق

 1 ناجح رعربو درج نما ميجدو لور ل لامن ك كزم ئرط قرمل ١و

 | يفد راسو هيلع هدد ١ لكسصمريد لوسر ندا هيدا نيه ئربا |
 ْ رب مهو اذ اذ قازحم عبد ذره ارل ا رمتيد هيصاتملا ملي باوهس أد

 1 3 ابجارباو ح١ حمرحاو تّومص بوطصا|ْذاو تره, اذا

 . | دوطالا5 ملسو ,بلعسا ىف صدد » لوسر نه لويزجلا ليعس )نع
 . |افيعص ردم اداربطلا < نشحاو ماعدت ام ةريسح ةلجلا طن ةرجم |
 |ءاشيام ساوميلوتب رلسو مب هدا كاسترد ا لوسسر تمحمس سمعني نع

 ايونعزبا جرحا د ثوملاو جاي و ةداعسلا ١ ؟واقشسلا الا تشو

 َ ني ءاوق ذ سو ءيلعس لجوجل مع بايد نب هدد» نبع سرب أجنرع

 . د زيولجاف نعوحيد هم ديمو قزرلا اهنوحي ل5 تيد ؛[شمب اه
 ْ سيو ريلعمماىلستججملا اناس ابحثي نع ميو رحنا جزحاو هيف

 | بدلملا ءليا لك عري ذلا3 تشيد ءاشي ام هاوحي ملف نقلتس
 اف ةدآعسا 'د اشلاو توملاو ةارحلارينع قرود سجد مهرس |

 ها لوسر لاس راب لع نوع يو معن ١ حكرخلاو ل لبي ك كار ذ ْ

 ةيزتالو اهريسشتب كنيع يرق لأتف ميال جارع ىلسو ميلعرسا |

 :ريرلاولابو اببجو لعق دصن أ هريسنتب ىذجج زوما ثيع ْ

١ 
ٌ : 
: 
 1ع

 عانطصاو



 مهرب ارعلا و ديزتو هدامس تشل لوك. فورحملا عانطصاو] ٠
 ميلعس'ىل صرر»» لوسر_115 ل5 دوحسم ربا نع ميو رم ني جوخ 7

 ىلإ نع مهريعر هد ماجلادىاشاامء_ىذم لاو رهإ جرخاوأ ٠

 دي لص آم نضر وسد همؤ ةرسو ,ىلعرس !ىكصوتملا هرعةمامزإ ٠

 هد فؤش هم قدا ذاذ ههركتسف هيلا برتي لاق عرق
 لوس عرب هرم جرحي ىدح هأىما مطق مس اذأذ هسا ةوزد مترو ش

 ١ ان اوثيطتس ناد_لاثو مه «امحا عطتش [يج ءاعاومتم و

 هن اربطلاو ياحجانببا جرحاو هرجولا_عوشي لملاك ءأع ا

 بسام لسو ريلعس لسصوهملا لا هعثرم كااهنرب بجي رع «يددرم |
 لون لات صرحم 'رمانملام أتربص ما انعزجا انيلع اوس هلوؤ .رم| ظ

 7 تالذ وار الذ ماع همن امسح و ريصمم ريصنلد اوله أنلا لها[ ْ

 ايلات شفي ثالذ ادار الذ ماع رث ايسنح ادوكسبق عزجلد اول هاولاقأ ٠
 لادكزمزلا جرحاو سعيجم ”رمانلام أ ريص ماا عزجا اذيلع ؛كوس

 فن ملسو ميلر ل صورلا رع سب» رع ريع و نأبجتباو مكاحلاو
 سيجد لكزدمو هلدخلا رهلاق ةبط ةرهشك ةبيط ةلكاس هلأ
 بدسم ميدو درج باو نيحا جي ىحاو لاظلجلاره لاق ةثيجح رك 0

 ةحيبط ةرجسكر لوف طر ملسو ريلع هسا ىف عوبملا نرتب نعد بجأ
 ثم هللا ةرمبام جرتخاو لنيل رج أب مرو ضف ال ىلا هلق
 2 لكس اذا ملسملا ل 5 ملاسو ميلعر ىلسمعرشملا ا) بزاعنربالربل ١
 تب هاو ك الك هسا لوسر |رمم نداوو هلال ملا 2 اد١ كسره ربل

 نامه! ىل صرردا لوسر لا دويهلا *رهرمح ءاجل اك هدأ قي رع ماسم 3 رخال ضد ايلرللا ويحل ذ. تب أش لالوتمل اب !قسم نيب ذلا هدا

 لانا ريع ضل» كرت مويس انملا بوكت نيدلا شف سو
 مس حش اك سلا بود ءللغلا ذ يضرلاسو ميلع سكس: لوسرأ .

 سس انما لواان: تناق ةلطاع رع رجرلعو ةجامنباء_ع ندا 0

 دربال ل ديت مرج ميال نه نع لل سو ريلع» لصر» لوسر لاس |
 كلمطلا جرخاو طاصلالعلاك لكمرد سانلا نيا تلد_رضرالا
 عسب!( ثحرلا ةىقيعيملا و ميودرد ساد ناملا و طشوالا غب

 لصر» لرش (عول هاها لدغ رمل ”و هيلع هس !ىللض ربا لوسر لاقلاك

 د ماج مداسهد كافس مل هضفاهن اكاضم ضر لاق ضالا |

 مروس

 معالاَص

 مقربا

 تسع ب صدصلا



ْ 
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 "ا عيل مي : 3 0

 1 ك0 مهم كلذ مرد ممس ذأ ناثلاجاةوه انام أييرلاؤل هسا ّْ

 د

 | 6«لعرم' ىلإ صرع لور تحمس لهل كس رن تزل ديعجر

 متل اك ةريطسسم ند اكول !يرطكتس ال١ دود اكد منام 0

 تمن نحايام يجر ألا هةر ئلل رم اساسا جرنع لونج
 ا . ١ يل لاق ةيبشلا عمران ملدا

 زا ارجزو وح طوس ولا و ويشمل وتكامل شمت حل عامنا
 | ”افش انكيرنف ملش انك انتي ايارف اذ كلاذ اموكرتمملا وار ا ذاذ س١
 ا اكول اهزعكنيزنلا دوياجد ههنالإوف تال زرؤ مهم جرخت

 عع هدد» يعاب رب أحو كرمال ىسوهرلا ثيرخ ٠ رمره اشو
 ملسو ,يلعسا ىلصس»:لوسعل اك ل6 نسا رع ردو درهزب)١

 00 0 زمجل ا رهوسمم زج مكعب ان لك
 لوسر ل1506 ةرببغرا نعنع طرا ادور اذهل جزحلاو هسانرع

 . (مططل انامل اج لد أكلم عيسل يهل نزلا مذ ملسو ميلع هال صد ١
 711 لاس ا3 سارعةبا نع طسوال خافاسطلا 0
 || | تييمشتملا لعام ند امس لزق تيدارد لاق رثسو ميلعمس'ىإص

 | ات يضعام يطع تارا اواسح تس ناا لاق ىراصملاو دوهملاناك |[
 نبا هربرج باو ىنمرملا [(مىحاو حب اورمكو حبب اوسالاك ْ

 ظ هلوذ 35 مطسو ميلعرسا ىف مثلا نهيرلا نع ميو درمن باد اجرا
 ( 0 | هد لارلا الله ”رعل اذ تبواهد اؤر اك مع ثديعمج ١ متملأ شل كإ كانرؤد |

 | | لو لع سا لسجوزملا نا املا رع ميودرمند' جيلا ل اظذلا تروس |
 ظ | لطم براتلات باندا ةؤابانح مهانةز د هدد لوف نعلكس ا

 (لاللا ميلا جرحا لرسمإلا مقمج د مكىشسعي لاىطلا لذ !
 ا ٠ «يلعس»ىلسعوبمل! لاس مدلاس نرد هردا نرع ( د١ ريزملا نيعس رع

 . |انلجو سل اذخ نيسمش اذ اكل اخرا طعنا داوسلا نع راسو
 ْ [ىجلاوه ثءاروذلا داوسل اذ لمللا ما 0 نيتيار أهيل اد لبللا

1 
 [هرسر 065 هدد نرب أحرع ىلعيمرال اذ مياتما ةملاحلا جراد |
 ْ عا ”اصارأب لكأر) ةداركلا لاق مدا ب أثيجرك لولو ملستو ميلع ما ى تضم
 7 سول سا طمس و ل6 لا5لخ نع ميو درت ب١ جرخدو
 1 مك, ماما موق لكرج بد لاق مهاهاي سانا لكى عرش هرب هسا لف كن
 بلا نع ب اظنلل دربرهتنغ مجودرم نبذ مج نحو نيتك | |



 حتر لاوزد لاك سمشلعلول ىل ةالصلا مها رثسوريلع هس[
 ردها لوسد_ل5 ل اقر نب !ثعع فبعض اسم ميو حنا و نازبلا| ٠

 فزد او نيحا ؟جشحاو أفلا دلع سس كول درلطسو ةيلعمسا| ٠١
 ملوقذ للسو ميلع مسا ىلس جيجل رع عريرش فل رعى أنا او «ىيعصو

 يزل تك دامو ليلا تكد دلام هد مش ل اق ١ دومرلس ةداكر علا ارق ند ١
 ملف ثا ملسو ميلع هس سهيل رع عربرهدإ رع هريغو ريحا جرحاو| |

 4 الريد ممسا_هزلا ماتم اوه لا | دىهع امام كلير كادررب هنا مشع ٍ

 حاصلا خ ةرصرخي د ةلوطم ةريثنك قرطرلو ةعافشب اره ظنا ذو | ٠
 مس:لوسر انة لاك ش١ نع اهريعو د اهجشلا جزحاو اهربعو 1 ١

 نا سذأ5 ملحر ىلع يفاشماوزملا لاك مهرجو لغرس الاى شمخنركأ ١
 لايعسولا اثق زميل وجا جرحا بلعتوكا مخرجت ىلع مشب ١
 ايرجا مهدرانانلا قكدارسلا لات رلسو هيلع هسا ىبم ع هدبد لوسر نع ش 1

 ارضنا هنعأحرخلاو هدس ثيجرا تن اس لش راج زكا ف اشكأ ١

 نكمكلاةلهجاكءاج هللؤ ن رطسو يلع مس فصدسس لوسي عا ١
 هلمعرجا جرحاو هش همجو ةورذ تطّطس هيلارس قاذاذ تءزلا' 5

 تاحلاصلا تايشاما ل اقرلسو هيلع سإ +١ صرس لوسر, رع أطدا| أ

 جرحا مسد اناا وح الو لوحالو نيلاو - ١وليلممل اد ريبكتملا|

 ملاالو مس ريلاو مندا نادهس اعوهرم ريس نس اد اهنملا ثيرج. رد نها |
 تاملاصلات ايش ابا اريقرمك هسدو هسداالا

 املس لربط عفن

 لاق ةربرها ضرير جنب) جرشلاو هداش لرب ىوس ثيب سرس
 هللا ال 1و هد نها 3 هيدا نأ جسم ملسو ,ميلعمس ١ لسكس لوسر لاق

 ام ديمس نإ *رعرجا جرتحاو تداحلاصلا تاّض ابلا نهر بك ساو
 مل ! نيسفأب ادعجرش اكل !بصنب لاو راسو ميلع رس ا ىلصرببا لوسر

 هانساوم ازا نطننو مثدج كرجل ش اهلا ناو أمرا كلم مل ات ةياسس
 اجل ل ىلا نع فيحطر ل سرا زب (١ .شحاو مدس نيعرا ةريسم :رهأ ٠
 تبج هد تمدم م هذ نم حول ماتو هسا عركذ ىزرلا نيكلا نا لاق ٠ ظ

 تبق كوضي فيكر انل اركي نللتبيو صد ملمس ا نقب رمل
 كلم جت لحاو هيدد الا وعب مرش هينا اي دلل ال لمع مم توملاركذ نمل

 هىلاساذ هاللا يلاس نال (3 ملسو ميلعرسا ىلسعوبمملا نا يره اا

 هلمجلاب أهدر هلمو هلملا لطسواو رلملا واعد مناف_سودزعلا|

 ١ مكرم مزوس فشلا لوسد ئعرمتلببا نغ فيعصر لسد ئلاربطلا جرحا مضره |



 ظ ظ

 د

 ميله! لامصمما لوسر نا ةيهانب ىلجج عع ئاحوبا ثب١|

 رسح يتريج [مس١ ين شد ماخاو_علاترطسو ميلع هيدا ىلا ص هند ْ

 ُ | كدخ لبر لمحرك ميرمل س١ لاك ْزلا ىرسلا ١ اذ لاق ماسو ميلاعرس١

 1 | ايزلارع ةرطو لاسم جرطلاو هلم برشتمل معارج حارو ًايعرس
 |١١ |اولاه ثارت ىلا رل سو ريلع مه ىل ص لوسر ئشحت ل5 هبحتس ب١
 ؛ | |تجحزا نكوا نكب ىسع [5ّ_وهو دوره تحد أه ن ىرمت اه تيارا
 ١ | 1 منبخا ال لأتف روسو ميلعر ما ىل صدا لوسرل كلذ تركن
 1 | تع نا شلادريحا رخو ميبك نيحلاصلاو أيشالاب ترمس ناك

 : ١" | للا لها لخد اذا لسور يلع س١ ىلمصس» لوسر ل5 ل5 ىبعس_للا
 ! | | ةلجلا نيب ضتوط علما شمك اك جوملا: «ا جيس أتملار.أنللهاو ةنجلا
 ' 0| امج بوبثر ثيذ لاق انها حله نجلا لها ايلاف انلاد
 | ئ : د ىلخ نحل لها يل أكيد مت نيد بم ئش توملا !ننه منن دواوين د

 : | | لكس لصد لوح ارق مح توهالو دولخر انمل' لها أد توها
 1 يسراشاو إن غذ هدرمال فذ مرسبكلا (ىن مامون ١و رطسو

 1| (لوسر ى ةماعلدإ ىربرجْري» جرخلو هلنغذ انا لها لاق

 تب رهحا جرتساو سكنه ثييرحرثك سلا نأنل الهاي رص امهم
 | انا اتضع لامف دورولاغ انفلشحا لاك هيما

 رعنربرب اجت هل قمت ريالا هس١ ريع م اسي أاهيولخري مهضحب
 مقال لود ملسو ,يلعساىل عوزلا تحمسلاتف هتلاسف هسا
 مولع تناك اك اؤلاسو ١ جرب سئل له دوكتذ ألخ دال ىجافالو
 00 يو ومحل نإلا هدداومب ع يه عرب م |ىهجيضر أثلا نا مح

 | ةريره داانع_وزمزللاو لسم جرح او ارثجابهه نيملاظلا
 ئ ليربجم_ ودان اربع هللا ثمحا اذا لاك ملسو ميلع سا ىف م هول! انا

 . |ىهبنب جحا هدط ده معلا مال عج توق كنف نمو رتل ل نات م :مش خود أنف مبحاه أنولذ تحل صحا

 ب لج يسون »د سبع

 د 2 ورم : حو يوم وعم
- 
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 هوو دعيج

 . |نحاس حفالت و :ولتخاخ ىحاسلا متدجمو اذا سو ميلعمها - ات لوسر ل 5ل اك ىلا ههد» هبه نب بدنح عر زمّربلاو ٌماح
 . | عديجر جضرازمل) جرخلاو دجو ثيح نّمويال لات ىلا ثيح
 لاقاكتض ةشيعح مل نآك مللسو ميلعرما لس نلا ىلع ةريبغرا
 | وماي تلقلاق ةريرض ىبإنعرجا جحا |يدثالا نجعل باذع
 جازم محلا هال ع زولخو وش لكلا تف و لكاس كش امه»١



 | نما نع نسحيو 2 ةمرللا ةدحاف داحلا رك مامطلاراكتح> الك 00

 ىرسالا كنت اذن مرشح سرها جرحا نأبج ميار هظيم مشا | ١

 سا لوسر تممس لاك ىزسملا ةرج درع متاحا نب جرحا >> |

 نبا جرخا بولملا مّيرس برد ىحولفسلا هتفش جسسو |

 نزيد قرسي ى نلاىه لجو م«ىلكو ودام نونىب نيل هسساأ ١

 لسا لوسر لا كيردلا خرب ديا ان انباع احب تبا

 د رخ تيكتملا نإ سرمو ملوصوم نهاوش مل كلو فيعض |
 مهالوسر تلاس تلا: داهم رع |هريعو نصح: زم مناد 0

 كلارش اعاد نو نل ١ داوم تارع ل5 رثسو ميلع رس :ىكمهوينملا درع
 © نوزلا لوف ىتتجاو ناثورم ىرجمل'!ىنسجاف داث ل ساد

 ةلجرل ان تاه ةودرل اب توم كلنا لجرل لوم ملسم ءيلعسا
 لوسرام تلات ابنا ةدساج :رع حرحلو للي بسرع سمن لاق

 ىزااريكلو قيدصلا نسم اي ل5 هما ف أيوه نرملا فرثس 8
 كرمت اى سدا حرحاو هسا ف أذيوهو قى صنم و ىلصدو وصي

 توملاك سه هو لاق فسد هيلع سا ىف مجول نع ريعس فلا رع
 3 هسارطسو لش ئدح الملا هتنش صلقتخ ن انما جوتش لاك

 تلقلاق باجل لا نع بود) ىلا جانب ةوسروا نع جاحو ا
 ةوهيسن» لجرلا يل لاق س انيتسالا أذ مالاسلا !ر ند: لوسراب
 جحا ن أقزولا تيبلالهاادذِْه خخشي د ةليمكد نيكتد

 أقيضات اكم امزها وسلا اذاو ىلا هلق نس م.ارشو ميلعرسا
 هركتسي اكرانمل ١ ابوهركتسسيل مم م ىجتشاع لاو لاق تينرشم
 ىلم علا نان ذ هل :رعر البل > جحا صصقلا طياحلا 2 دولا
 امجرباو امهافوا لاق ىسوه ىنضذ نيلجال ىالشس ريسو ميله مس
 ه دانم١ اممم ىرطصلا مف جنت نيتارملاى ١ تلْئس داو لاق

 فتي ود اك لاق تملا ركيداث حل نزيك انو لوف نع مسيو ميلع ساىلمص ْ

 ثر اجل ابو اياؤباك عزا ركن وج ميم تورطت :لونرطلا لها
 بهذ ىلصويبا لوسيم ءرغ ةماما ىلا ع مرتعو ىزمرسلا جرت )

 اممالو نهرا ش الد عروش تزاو تانسصلا |وعيبتول لاةرجسو يلع
 دءسب نيس |نملا هو تزن ١ نه لم ذر مارح نمو نرد ةرابتذس |

 تباانغ متاحرو) نجح هرىببسلا فيعض دانس ثييدطاوبل



 ظ

 بازحللا

 مح ئفاربطلا ججرخحاو ليلا نسربعلا م ايش لاق مجاضملا رع مونج ا
 ىباىرخ هانلمجو مل ذر سو ميله ايس جىتلا نص سايهنسا |.

 عريعو سرجترباو داس وا نيرمج رع عرش ى المزمل جرتحاو |

 .[هاقذ رضرإ ما ةلود ماضيلجر١ بس عر سو ميلع س'ىلسص سا

 < ميطصإب نرد باتا |دشررو» مح هم» ناك لود لسو يلع م ىلسصأ

 محي رولا تولظري نيزيلا تايلو أذ اومبس نم نإ ١ اهاذ هساندذ ان | .

1 
 هينا يه مل نيالا لوط وسيحجج تليل وأذ موسم !ىلاط نسل
١| 

 ..|ءاسازبل لبق ةمقلا »زن اكا ال5 ملسو يلع لسيما

 .[للق تلج '* ولك ىسحيإ لوف ذر ماس ميلع د١ ىلا هجم هجرس بع
 | جزحاو انا حا ابزككو هلت تربل ة دريل ١ تساثا اما

 فان لذ ط لسو يلع سا ىل جوملا :رعل بجنب ذاعم ضرر

1 
١ 

 يدع نش حصل 02-5
 [ىف نكتالف هلق فد لين ارساىئبل ىره وسوم محل اكلي اسد
 | ع نمرللا جرخلا بازحللا ءدوسوم « تعي ام لاق م اتمل نم يم
 ًاميتكوطك م :ىلط ل قعد رفثسو ميلع يدا ىف كرد» لوسر تعتيس ميو امم

 ا ١ نست ل سسحو ايلهو ةريط اذ اع د رطسو ريلعمس ىل_هجوإرللا نا ةرجس م

 .١2 |مهليالا ثيدل لها سجل ١ مكتخ بضازييل هدا ىيسجري انا تل امل

 هع

 | عمرطم_ر جرا مع بهذ أذ قرب لها ةةلوه مهلا لاقو سكب
 ا ءاس واجر داس بجرب نع عريعو دا جرحا أمسم اريبزعت

 | جدام ماش ابو هنسس ميم نميلا نكس ةرطسعرل و لجروهلب
 |١ | رو س ىض ١ ذا داق اهزترم يدها ايعهراذملا جرلحاو
 "ىلع ةلسلس رث اكمل مل أذ اسضخ (بهظتجاب تكد لالا تدر اهسلا
 1| [ماقى ها اولات ميد اق اماولاق ميوله رع عنف د ذاف تارطصأ|
 |ريعسو !نع_ىزمزتل اورع) جرحا ربط أ ىيبكت ا ملاوهو قملا
 .| انثروا م ةي٠» نيه خلا زنا لسو ميلعمس ىلصونبل! تع كرزحلا|
 امسهمو هسنغمل لاظ ميش اندايعنس ًانيفطصا ني نما باتكتا ْ

 7 | ةرحاو داننج ملك ةةلوهلا5 تاراحلا_قباس ميمو لصنعم |
 |١) مسي رويسر تومس | رولا فارع عريعو نجا جزحاو .ةلجلا ل ملكد

 ولي قاس مهنو دصشم مهمو هستنل ماظ مي اندابعزم

 | 5 لير |داسح نبوبس اجب نينبلا كيلو أذ اهررشش اني نلااماد
 3 : انعصش اع نلا مسرملا ادولومب لب ننلا مق متيحرب هلا هاذولات
  [ثماسارعاربا روس رجيارباو هاربطلا جرخحاو زيا روما

7 
00 

 باخ اولا

 أي



 رس صدرك نيام كرط لوس ناك ىذا رمااوهد نيتسما| ٠
 لما لصرس لوسر تلاسلا# سرا عند أيشلا جرحا بس |
 فشرعلا تخياهرتملا5 اه قتل ىرخ سماها د ,لو قع لسوأ
 لترع ىويبملا د. سو ميلع رم لسهونسلا عم تنكلاق هنعاجرخا وأ

 لكن ذ ررعلا تتر بش وح بهز از اذناك لعا هلوستوأ ١
 هلا دريس مل رعب حسا حوحا تاقاصلا احل ضتسمل ير سمس اوأ ١
 نيعلا لاك تييعروح اخد هس لزهر صح ١ هسا لوسر اء[اتملق| ١
 مه» كورابيا تلق ى شل ١حانجب )ثم ارو ضشم يوبحلا ماذضلا| ٠١

 5 يللا ةّقركت يههر لاق وكم ضس نجع اكهه لرفع فرح ١
 فاضم « انل نوهرضشس ,لوق قريشا لت ىلا ةمضرسلا خد لأ ٠١

 تيار ا) أهيضاو ناك(داو هّتطبض ماو نيعلا برهوهو اروجلالا| ٠
 دلما نجي لروح لاو فات ا منعم اير صعل هانم نيلصملارضأ ١
 داييد ضجر جد بانك اذ اهو ةعرسلاو نما غري وارسم |
 ه نوى هزل )3 جوحلاو هلوسمرلعو هنا لع ةارحو ثددلا ذ

 هتنير ذانلمجو + ذل ملستو ميلهرما لص وبلا :رع ةرمج نرخ
 لئاورحا محو نس جرجلاو كُمانو ماسو ماحد ئذألا ه

 نتمع جرطحاو مئرل اونا: ثف أي و شبمحلاوبا ماحو برعلإويا ماس
 هنن ١ لوو نع مطسو ميلع هدد ملل ص ه» لوسر تلاس لاق بدك م:ىف١
 أملا ثيرع بو هز لاق دو لد نب وا تلا امام أنلسراو

 هيلع ١ ىلصعمم»ا لوسر نا دعس زامل :رعركاسع نبا جرا:
 انجي طن ننال حو ءاتسل!تظا رن اسلبحلا هرب ل اق حسو
 أندو ثؤواصلل غل اناو ارق مث دجأسو) مك تلاع ميلعزلا مرت حضوم

 اداير ناهثع عع ماجحان باو ىليوتا جرحا يسعنا نجس رخل |
 تامسلا هيل اسر رسشمن هرع سو ىلع هه ١ك صرد»ا لوسر لءأ سرنا : 1

 هرب مهيد س١ ناعسو كاما وهسا الاملا ال اهريمشتلامن_رصرالد

 تحط املاوره اظلاد .شدلاو لوالاوه هس أيالا ةرقزاو ههإمختسا |
 « ةريدش ةراكن هدد بيزغ ثييرخلا تيمي «ويؤزجحلا سب
 ىلصوللا نع ةريرهد!_:رع هللا مغص اشرلا ىانباجرخلو
 تورلسلا لاح وحصد مياه ناهذ رع لد ربجل ءاسرنبا ىلسو ميلعمما
  ى__عحصل نا هللا ا نب الا ان هنن ءاس مالا ض رم صد

١ 

 ليو ١ شل



 فخرا

 . ناو احلاو ناسلا باوصان ىحا جحا ىض البس ١ هلاك
 | ريسو لع هه! ىل صسالوسر لاق قا قس شين ب اد اينما نغ د أمح | :
 , ١ رك زسزلا ناك بتحا داق مشد 53 اسلاوه اعرلا ثا[
 ( | ىانلا جزح» تلصف نيخاد منجد ولخ ديس دايعنع |
 سان اههاكض اوم أَ سا لاق ن١ نع مهنينغد ىليدوباد نازل اذ

 | م انتسا نميونو تير قحاهجاق .رف مهثمكا مك مع ساانلا نمد
 |١ | لضفأب كرجنالا لاق لخ رع عرتعو نجا جرحا ىروش اسولع

 | | لاك سو يلع هسنىفصس لوسر ب انشرحم هس باتكذ يا |
 اهذاسوريثكنعىشجت د مكي ديد تبسك اذ ةّيبصم .رم كداصا اد أ

 آ | تبسكامل أينرلا ظ.«دلإند) مي ىتمح ا رطرم سم مكب ابص١ مريخ أد تل ش
 ١١ | ءدعرب» قعامو ةزحنول طبول ١ ميله يشيب نا نم يلحاساو كدا |
 ١ |دمج جزح فرحا همهم دوج نا ار مرك ههاذ أيرل' لأ
 | هدد! صمددا لوسر ل55 ةهامل_لا نع ايهجرتغو ذهل اذ
 | الت خ كرولا نواا# هيلع اك_ىره نجي موف لضاام لسو يلع
 0 ” ا هومع> زج هب الرحال عدن هرج رص ام

 ا دات !له الك ملثكو ,يلعرساىلصص هدا لوسر اة لاق رهف نع .

 | | رم تك 3 اره هلا تاول لوسط قس ةلحلا ص هل نتملعما
 تزد انركامو لويد نانملا هر لؤغم كرب دليلا لهالكد ثيتعنملا
 أ ريلعر د: كرم لوسر لاكو ىاك نكشرمل بوكيه هسااث ارهداةلول

 1 ساكت اذ نانبلا يلزتمو ”لبجلا و لؤغم هلوا» دحام لسد :

 نيل نسر زمرد كلا كيري سؤملا و نانا لس مازاد نس ئملا كمر |
 «قمشا ورام نع دديجا نس ريبرجتبباو ثاربطلا جما | تاخر نولهخ ننكأ+ اهرمثر ولولا دلجلا تالذ هلو تلا ظ

 "جلا اثولاذ مكمن ١ قدرنا رطسو ميلغ هدا لك صررب» لوسر لاك لاكأ
 11 مهم لكم جري قدح فت تيذ للاكل نخب و ةكملا( م ملا نط
 ١ حرخلاو ىهاوشرا ل اشيريا فشل أشملاو املا تشن أشملاو ماد
 ١ | ملكا ل سوما رع رع ماجا ثباد ىاهارإاد عندما
 ١ |مكزنر مد جز باب نابأب ءاهسلا قل وا برش م اهلا مكس و
 ١" | كهوللو ميلعا كرو هانضخ تاه ذاذ همولكو هلع طلخري بأيد
 ٠ | محولعاوامب زن ىكي مل معارك د راهو +امسلا مولخ تعب اذ يال

 . [الث ممزلك نم ام الا مل عصي ل5 مهلج عت |لاصالغ ضال ||



 با جنو ميل ته هيرطتش خضوفالو تيل مرا لب
 ىلصصي»» لوسر_لا5 لاق دلاسرم كر ضخلا درع نب حب رس نع رد رج
 كالا هركاود ارح مع تماش ,ةيزع طر ئه نه تناهاه ملسو ميلع ه١ | ٠١
 تك اؤريسو ,يلع را ىلصدد» لوسر اذ مث ص الد «ايساربلع |
 جوخا فاح ىف اكرم دايس ال أمم لاك مث رضطنالاو ءامسلا مهلع |
 < له حرم ةراشرو  طسو يلع مس: صولا نع س ابا نعل
 حمسرلا بدكذرب ىلإ نثري جترباد ىلمللا جرحا مبفلا لغاللا ا

 ل1105 وتلا تلك مم نلاو لود لطسو يلع سا ىف سس لوسر| ١
 ل خلات عربربخ ا اج_عنه لا 5 دوا ذولا جرخل تاوجلا هما ْ
 تاكا تارالاك هركت أ كاهل كركذ ك5 هييملا اه مبدا لوس أب |
 هي رك ل اناد هتبتشا نتف كرمت اه هذ ناكتا لاقل ام ذلا

 فمها عشا انغعراذعلا جحا فق هش دئخ لوشئاه | ١
 هاه نو مضل قح ينو نسله لقت دأنلا يلب لاق ملسو ميلعرس» 1 ئ

 بص اطنخلا نب صم شر نمل جرحا تايرازلا طق طق لوشن اه أ

 نمل ئغسلاوهه ارسن تاايراجلاف حابرل اره !ورذ تايردزلا لاق |

 ىعنغ لل ثاورل نحارب هسا رع جوخ ىوطللا «تاقاخ |
 رخل ذ هدؤلو او نيم ملا اد١ ملم ميله لدا لب صرد» وسير لا لاق 1

 مس عيأع م١ لص هدد لوسرارق مث د أشمل ١ هس ف دؤاو او نيكرشملا ناو ش

 ميال مايرد م«. أنتحلا داعب معابد ذ مه أنعبت او !ىسإ نر نيل اذ 1

 ةمامو »نع فيعطرنسج متاحا ناو سرج نبا جرا ملل
 يدوزلا مجرباد ميال لن سو ,بلاعرما مص هسا لوسرولت لاق

 1 ١ ذاسم نع |حيخلاو د ايلا لوا نه تءاسكر عيدلاب هموب لمع ٍ

 مقاس اى مل مكربحا 15 ريس ميلع ردد ىف كرد: وسر نع شما

 تيحبرف ان[ يسف_وبحاو عصا املك لود ناك ربا ىفو ىذالا هليلخ ش 1

 كا زورطموونملا جرحاو يالا ين لوح وورد يخوي ظ

 ىلاطاو ملة 1 ارك بعكْرب ىلإ نع ةيلاملا| |

 اوركفت ثردحشدوهو ىوطبلا لاك بيرلو ركذ ال لاق ىوتشملا كد |
 متاجدا ني ) جرح هرمججرلا سلا ثاذ طاوركشتولو سد تاقىلخن سا

 اوهموب لك تن ,فون د مسوربلع دا لكامل درعا دررلا :نعأ
 ةفررد امجد و اينةرفط انا اقل اكطاار|

 موتي ماتو ميلع مها ىل صدا لوسد تحم»وا ذلولو 34 اليلارخإاما|



 ١ هيما ١ ه]ثهرالبلاو بيس ند ملدا نرع ثيرجارم هإ جرب رج نل ١

 نا رسال _سوم ىلا نع نى اشم جرحا و متن رب» ثيرحا ره [|

 | تناسحالل :زج ل هر سو هيلع رس ىلاص ندا لوسر ارش ناك كالام |
 . [للعا هلوسرو هسا اولاك مسد هل اذام دورت لهل أتد ناسحال ال[

 | ةصقاولا ةزجلا» فيحوملاد ميلع تن تهب زجل ه لوس لاق |
 ١ لاف ىررعا لقا ل اك ىف اعرب ملسن عر| لا ركن يبد جرحا :

 1|( ىداؤن مرج ةلجا و سارك ذ هسا لوسراي لاغذ ىضارعالق» |
 لوهان اي ذ ئم اكوش مل نات سدس لاك ثامر لاك اهيحاص |
 هكوط سار ضن 3وطخر رس غلوب رثسو هيلع هدا لص مها |

 | نع مريرخرلا نعوازيشللا جراو ثحبلا ف دوادىانبا محا |

 | هما نخ فرضا هسالوسدأي تل تلاق دليس ماع _راربطلا|
 | ةلالم اروملا شم ابوسل١ ماد نبع ضسروح لات تيعروح أ
 27 | ل5 اجؤنكملا ئل ندا لا عاك ملوق احماهرمخا تملق سلا حانجأ
 2 |فرياو هس ل ىزنلا تادصا ا غروزلا يزل 'اهصك نه انمصأ
 فولاذ تاربحلا5 اداسح تار سب هلو ضفرحا١ تلك

 وكوب ضم نب اكد[ و نع فرحا ملك ةوجولا ناسحأ

 لف ١

 |« ًامهداحو اصيت١ ةضح م تاتنجل 5 مطسو ميلع هدا ىلا
 ا ثري شا نع وزب جوحلاو امهدامو اطرتشا به جرم :داتنجو

 ١ ا
 (طويعنب هع ثيرج سره اشرل و ةرممل ىش لكاداكه ل حج

 | اهظ كاريس ةرعت هلجلا ةدد» ل5 ملسو ميلعرلد ل صوتملا
 .افنيتلا جرخاو دو لعلظو متُكَس نا !ْئِره١ اههطتيال ماعم ام
 "| ملاسو هيلع هنا ىلمجونملا اع / نجلا ديحس لا انغىأسشسلاو
 (بصصرالاو *امسلا نين,ام ابعاضتر1 لاق ةعودع شو هلوخ ذل

1 

 0 [لقلاة ردد يوزمزملا حج حاو ماعرش ايس امهيب ام ةريسمو

 1| ١ |دوعتشالا5 ىسحلا هلي اهلل ذ جرحاو اًضهراشع اكيها غلا
 ١١ |تدلق مدان اتق هنجلا زولخيب نا هسا عدا هس لوسر اتلاف |

 'ابهخيت د اهنا اهورخسا لاق شت دوه نوجع الخيال ةنجلا نا
 اراه نهال مه كاشنا هاناشا انا لو هللا ثوعرهد
 ل ا5ل5 رج نغ هربا نع ني ترفع نع مماحف نبا ججىشحاو
 ظ 1 جرحاو رع ربو ولك لا5 أمرع ملسو يلع سا ىلا لوسر

 8 ةماع 35

 0 ةوح صحم... - دمع

7 101 

3 

 ا
 ا

- 

 ان
 أ



 2مخل_-)ةرثلا ىلي امم ةربلا لخاد تام ىزب' لحل ةقركأ ٠
 نن ام أشرر اراد ح1 نضت ق اوللإ ها امنا اميعهل 5 ىع|

 تأشعتم أبرع ىرا نع نم ريك دج هسا نيولخ اطمْش أصمر |
 بسس ايعيئب١ نرغرد حربا مجوحلاو نحاود ناس ل عابان) تام 1

 سال صر لوسر ل5 لرد الا ئةو نسلوالا نم هلك هلت ةعأأ |

 ند امع_دزم ل اى لمعا جر ١و د١ نم سرج ايه ملسو هيلع '

 مت ذر نوستو لو ملعس ف صس هود |
 دنلا جحا .نكمملا | نكوا نك ؟ىنم أثيرطم هددلوت ثوب نكت منا

 ىلصر»» لوسم ع ييسر م١ رع برج باو ةجاعنب»و نحدأ |
 ىوالطلا حؤملا ل5 فورحده ذ كاتبصجب الو ,لووةرسو ملعرسا ٍ

 لاذ رك نذ ضياح رو زئزوا ىلط رن رجنبا نع ناهشلا جرحا | |
 بمن اههجاريل لاق م مف ظيعتش ملاسيو ميلع را لس صه: كوسرت | |

 تالق لرهاط !بتلطي هدارإ ىربب انأف نرطتق ضيم مىيطتحسأ
 لوسر رق م أشمل اه قلطت نا هتددرما_زلا ةرما' كونك أبرسمي أ
 بتمر لدرهوملطك ءاسنلا مملطا ذ١ مسيو ملعرسا ىلبصديد١ 0

 مدال صرب :لوسر _5(2لا5 س أمعن ب١ نع زج اربطلا جؤح) تم |
 اَمَولاَد بتككلاك تيوملاو للا هبا ولخ امل ود ند ملسؤريلع | ٠

 هوملاذ ملقلاد رق مث ةماعلا جوليا سباك غوش لك لاق تكا |
 لا هسا رع ةرقنب ميداعمنعرسرجنب١ جرحا ملكلاو تووملا| ٠

 آس حول نوراطسياهو لتءلاو د ملسو ميله سا آصسا لوسو لاق أ ٠١
 سكن بالاك ةمعلا رجوي ىلا ثيي اكوخ أحب ىرجب رؤن نم اقو رؤد 1

 ىبصر»» لوسر لا لاق مسا نس هيز نع أضي» جرخلاو بعيره سوم | ١
 85 رح ضحتاو « مسج هيدا عصا نيع اح آمسلا كلت ملسو ميلع ش١ 5

 لم مهثنلالتحلا كان نه امولظس انس ةداحت مضض اين! نه | ١

 ىلا نع موته هاه لزب س درج نبو ىل جنوبا 0 لننهاؤستلا ٠
 »ارعلا# قاس نع نثركي موب رطسو ءيلعس كصرتلا عم توضأ

 لاك ديحسو ان عرج جرحا لكاس ار جمل تورحي مطع | |

 تيس نارعم ناك مذ ملسو هيلع سال ص: لوسرل ليش | ٠

 تتفلخإ 1 كيب _وشن_وزلاولاقف اله لوطا اه ةنس نلا |[
 ايلسرلا طامي رن: قيكم ةالص نم ميله خلا نوكي تحس نهاوملا

 .[5و ملعره لسه ملا ن هس |رعنب» نعل اربطلا جرحا ظ



 د
 . | كدا لوس نع ديجس ! يع ىلمّويلاو نجا جت رشمرملا |: رصرملا

 (لسهيبم ا ناتف هّما اًماوو ايداحا هيشيدائسعنم لاق ميشم |

 ئاملاك 0 ْ ا رج بهزع ريك با 5

 .أاغب>يمبس هيف رحتي ناث نب ]بج دوعصنا لاق ليسو ميلع سا
 | ىاشلاو ءدحي_وذجزتلاو لعا جاو ثااانأ تشد 1
 |[فومتل !لهاوهر سو ريلعرسا لس ردا لوسر ارت لاق نس نع |

 ا هلا جرس واف وت 'ناله١ان ركرز لات ةرئسملا لاو ٍ
 جرحا مع هلرطعا نا الاه ناك أميلا جهل سجينا يت انف :

 ١ جريال هساو لاك مك سو ميلع هدد ىلسوبللا امر جنب ١ عربا ش
 [تودامثو مضد شيلد اداتحا اهي ثكمي قحرح ا رانلانم 1
 ١ 0 ولا يناطت ب اقل حدس لك ةنس ٠

00 110 
 يي دخ احح نبا جوس سوك

١ 

١ 
 أ تروك سس اود 39 لقروسو يلع هسا لسع مها لوسرذنا

 نم م دج تركت امرزعلا اذ ١و ممج نتروكلاق ْ
 نرسل ١ناو ملساو ميله هدد  ىلسجتملا نضريشس م 4

 حولا هع تيواهن اولد اكرعوه لك عم لجر لك اجرمضلا لاق
 1 ١ ثرب ىتاوهودرط نم فروض ددسم_قاربطلاو سرجترب) مجلا
 أ كات للسو ,يلعسا ىلا هنا اجترت ع حابر ني ىلع

 1 نم لا5 يراجو» مولاغاجا_ل ل ويانا ىسعام لاذ ثالىل واه مل

 ٠ ناد تعتس | اذا ةفلطنلا ثا ه1 2 رشم سو يلع ها |

 رز تاتاما مدا بو ابغي بش لك سااه رضع

 ظ ,نيدنع هنورات خراسعنبب عيخاد ككلس لاك نب كا

 0 | ىلا نارمتثربا انغ تاخشلا جرحا دي ا ظ
 1 | قج نيللاملا تيلش انل' موت عجلات ليسو يلع س١ ىلسص

 ١ | ىرلهزتلاو نجا داو هذا فاضمارلا هصشر غر مه لحا بيجي

 . | قضم دوس قلق ةريمغر) نع اشم او هاىحد كاخلو
 ١ | جوس تركن مل تناك | ذ بد 1111 سرحلا ثارسو ب ميلعرسا
 ْ ىاق 0 هلق لقص اهنه بات ناف «هلراتذ

 : ارملا هعيركذ ىلا هال! تالاف هنلقأ



 مساع نع رجريعو هن أخُشلاد نيحا جرحا قامشسنالا نوبسي اداكامأ ٠
 بمزع فاسملا شكوي م ملسو هيله ىلا صرس لوسر لات تلك | 1

 قيد رسل 5_١ بزعرل! رحب بساحي سبل برجا شم ظنا ةوأا
 كذ كفو باسحلاب هذ سيل لاق السم ابأسح بساخي فولع هه ٠١
 درامي: لوسي ان تلد تلاق ةشئاع رهرجحا جرحلاو ىضوحلا|
 بم اسي طق رماد هنعرازو | يد ماتكةرظني نا لاق سىيسبلا| |
 لاك ىرملسالل هلام إ هرعردرجنرم» حرا جيربلا نيه ذتسون| ظ
 ديهاشو ءارمعلا مهرج دوشوملا ويلا رثسو ,ملعرا فصرسا لوسد_لاق 0(

 تمم _واربطلا حرا ده وش هإ مفرح مرني دوبرشمد هبل موي 7
 ,اجيل ولن هدد١ ندا لات راسو هلع هدا ىلسصردا لسد شد١ نس ايه نبا 14

 | مب اتكو دج: هلق ارح تت زحاي سابع | فص اضرب ةمد ره اظظوتحأا ٠
 تيميو قزم و _ؤاخي هطحلا ث اكلنا دوس مدلك ذ هيه هعرؤت 0

 ديياجررب محا حبسا شيا لشد لهنا ل
 لصف مير مسارك ذو هسا لوسر نفا لرش دارنال ملخو ساالارلاالا ٠ /

 زج جياد اهي ماتسالو الع ةلضفاحما »نيل تاولصتنر غال
 مسالم مولا لا ىلواه ئعصلا ل زها تلنئامللات سايجنب»ىمإ
 جرحا, جل وتوعد ىجرب) فحص ء أراه لكون اه ناكر يسو مهله ا
 |(رتشسلاةا5 ملسو ,يلع دا لصوملا عرب اج نج_عأشملاو نجا.

 مل اجريت كرب لاق شيلا مون ماعسسلااه مئرح موج لولاو_رضاةرشسعأ
 اع زيرجرباججريرجب» جرخاو هاكت هضم د م«سايالا ١
 م وزجرلاو حا جرخحاو ثااشلا مىبلاتولاو ناجويلا مشسلا| ٠
 و منش هلام ميسو ميلع رس ا ىلإ| معا لوسر انا نيصحجرب نار 00

 اربد" اهرجا جرحا نإ ب لازتداهطمد مش اهضم ةولصتالاتفأ ٠١
 منخل نلخرم راع نزعل انف راسو ميلع مما مونملا لا حارا ناجل اقأ ١

 تتعناال ل5 تحج أ نسبا وا لاق هبرلا ك ذو ةرمشلا قتعالاق |
 سمت ابشع غني ادا ةشرلا كلثو ابئتعإ درت نا ةريشلا| ٠١
 تعم رم بع رد نع هلا ضل عريب وجي رط دره ماحوإ!نبا جرخا| ١
 نللا ًأهاكز نم علف رو هددا ل وش د لعب لو يلعسا كس لوسد ا

 هع ط انابجزرباو ىلسوبا جحا حرشش ملا ساهاكوشنأ
 اقف لدرعج وانا ريسو يلع س ىلص هس: وسر نعديعس ف! نغ| ١

0 

0 

 ْ ادارمؤم الق كرت نع منذ الك ريسو ميلعرماىلم عيش عسا نبشأ

 قائشنالا

 جعبإلا



 درولا

 ةرصملا

 تارا

 | جرحا تسادد أعلا !نكوانكرعرب لا نكوانكل مه لومت دا اهربظ |
 قصس لوس لاةلاق ةهاما ىلإ رع فيعصر لم مجاحروا نب ْ ١

 | ناخدركايى زا دونك لاق دورك ميرا تاشالا ذا ريسوريلعس» |
 ْ تب ليز رع اح ىلا نب» جرحا املا مرو منع و هلبع برضدد |

 | جبس اج رعرج» يزحكو :توملا مكس ان قحرب املا كرمز ىح |

 |٠ لاس نع جوبا سرجتربا جرحا تيدارا مكبطم لات صوم |

 | مسا لوسر نخا تلاق ةكساع نعرف اشلاو هد زجل ١و |

 كلذ لاك لعام لق كراذ تغرك

 ١ 1 ا كا لور لات ره رعرجا جرحا هلزل ل١

 1 : دو أرحا اه تورش لاك اهر احا ثرع نجوي ميال عير سو

 ؛ :امعاع ةماوا درع لك العر ى مش نتالأاك ملعا هلوسرو هللا اولاق

1 

 |ةعاطلإ رعشاعتلا كيما راسو لغرس لحم لوسي لاقل

 ' ام زود شو ابطر رعد ركب ساو رطسو ميلعرس للص هد»» لوسر لكا لاق
 ٠ 5 ءابترعزلا ميلا نازغ ميسو ,يلع رد ىلسصمس١ لوس لاسم

 [”ق ميلعس لسعر "نع دومسمنرب'ارع م احب ان با ججرخاو هنع

 جوا راما ةويصلا+ رمال لاق ريبعنلا نعرف تجود ىلاسشمل
 ١ |ميلماجا ملسو ميلع هدا ل جوملا رع عربرط ىإ رع مند دره نيا

 1 تيد نبلا نع ملسو ,يلعمم'ىلصرسا لوسر تلاس لاق_رص اكو ىلا نيد
 | انهو نع ةولاصلا بجخنِج تيزنلا هلا وهاس مالهم ره
 ا ءيلعرما لصمسا لوسر ل6 لاق ىسا رع لسمو نيح) جبت رضموكا

 | وضل وصال قرطلل ةنيملا ذ. هد هن اطعاربم شوك ركسو
 0 لع عطاوسررضم مذا دءاحامل ف اة سس ايعنبإ ”رعرجا جرحا

 | نبا عوخار ملا ىسنبنرلا تبعا سو مولع مها ىلصصمس» ل وسر

 3 535 وحال ىزلا بدلا لاك هرم لالا ءليعاا) ةييربن عرب رج
 ١ 1 قلضال أد سو يلعممىلسعيبمملا رع مرض 0 ير 20
 ا . لمجا جوخاو همر مصيب زعر شكرا لاك حم مج ةلبج

 | تملا مكن رمل ١ نارأذ ىدرب حسو ميلعرماىلص



 مهلا لاق بقود ١١ وس اغرشب نحو ملسو ,يلع ما ىلسوتمل نعأ

 1 - تلا + ديد تا

 مييسسلا د تمسصس ص بسس سس يو

 وما هلوعا ملو ال ضعمو اهاسرهو أبؤيحضو أبةسحو |ديحم اشرب 0

 إم وسلا ثنيحلدأشلا ةريغد ىداذعل ا ميم غوهغد نيكل نض |

 سسعي لست ميلع سدا ىلصمم١ لوسيل اد اماه تلات هدساع :رعرازملا 0

 ترعب جرتجا_رسأنلا مضر عصي ال نكن لاق قسانلا |
 مصو ادناطيشلا نا ملسو ميلع س١ ىل_ صرسا لوسر ل5 لاك نسل

 نرد هبلق متل ا روس ناو ىشخرث ذ ناف مدانب' بلة لع ءرطخأ
 رمل زجل يس اناا لرضخاه ل ]1# سانا سوس

 لوط شي داحا رولا يسمسلا ل. عوترملا نم درو ذو ليط ايالاؤ |
 ُ 5 ٠ 9 3 2 هو وعلا 522 ١

 تابارعسمن هش د ىضعملا مم _توم ةصخذ كسرها اهرحت انهكرت |

 تداباريشتد وه ةصش حومج_:رمذتي سارك ثضح ذب ايجي يول |
 لغاذملا» لب نكت معو ىااشلا هج نو قلعت هريشك
 امذه عؤجرملا ناو نس أع ربا ملكا توشوم ميد ريع عشرا باو ىزلملا مهم
 مزج ناكر يركن لاق ملسو ميلع هم لس عينملا ىلا هوز حصل بل

 ! امل ىطاوهورروصلا ثيرح دم[ دإ١ تأرلبت ايس ل١ نم هامل نس ابشأ
 دوره ةريزكت ايا سينمت و ههأ لولا لاح حرت نمعتي ةنوشلا ثي

 ةرارمو ىلجيوناو ثحللا ومما هردرجاربا محرخا قو كلذ ىشأ
 طخ غلو هاببسج هيث لكت قو ني دما ضاق مث عنب ليحج لعأ
 ه6 يمول قرط هعجرلاليقد ةراكئرقأيسأ
 مه لصيتبلا اد١ رخو لق امج هيت نبا يصل تو ارحادأ
 | نه ديؤيو هبلاغوا ازتلا يجري شمت ,مامصالنبب لسوويلعأ

 ناو أ جرلا منا لانا اهرخا م_لاق زبر عنرع ةجامنباد دجا مجرخا
 0 راككا كرف د أرضي نا1بش_رطرش سو ميلعرسا ىلا كرا لوس

 عرس منال ناجرسمت مه احا راباو لان» اهلك رسمي ناكر لعأ

 | محرحاام أهإو مجو ارب, ص يضلل نكي مالاد اهلوزن هس تودأ

 كتم ثددحو يي ليربج ره ايار يطع درب اًمياالا داتا ايش
 اتم اير ىلا ثيراشا اه/ الع هريعو سرج با هلواو نسكن بالا ام |
 !م اسل ىلع هيلا مل زن اذ نبته سس: لاسشم ميلع نيس ١ ثد لاكش

 لااثملا عيبملا باكلا از مامت اب حض رم لو ليرعج
مهالا ل للا دومع ىلع هماظن ىسك: وف املا لانملا مينملا

 لي !ىثمل 

 الاعاقه تسس١ لاوملاصعلا ذ ءليخ ب انك مقدحت ل ىساحتد |



| 
 ا

300 

 لازم مهلا _رجرجم مم ىرجوئح مئللا ميلغبلخو . نسملا رم |

 تملخ ةثوكات دامب نع ترتد د |
0 . - 

 | نوف عميد . اس قانعا» نع تبت اه مئاربلا نم هيورص
 |ط شم هصياذل هارلع قش تااطلئم ذ. قرت ام هلم عين لك |
 .|لجرشبلاو نيكدمالاس مجدنل_هداالو . بيعزك رح ةارملا |

 |هيلها بولك سس رام نامزم د قاد أ ف تيرولإب صتمملا١

 1 نسحناسلاب حات١ تيوط ةليضورشم هللا دارا ذاو

 ١ دوعلل ئرعربط رعد اداكام ' نو اج امتذر اننا ل احتش االول

 | ممصاو ةسابرلا بح هامعاو مهكر لسجلا ملغ مون
 تارت دفسولافلا لع لعاونكاو . هوشو ةجئرشملا ماج ع إوركت لاق

 [ىئسو اريحات عيبزب ندام هس» داو اع انا منش ,

 ظ اريصنالو كيلو هل دجيزاف هلثع ىلعولو ةزعلا
 | رماها لع رعد .اطاداراعتت قلرتلا ىلا
 .|ه نيكتسم تلا 'عابولاو .هرمشم افوناالا رت دا كوذ عمو
 [ىهاو صا هاك جلا لا مةيده الك روزة لرتغم مزعر لشد
 ل مهل اعاد ملإوها توطرتطد تيظف احح م«لكوب مل هه تناك . ممل
 | لماكلا) ئايبصلاو لاتلا مبع وانت موجوح مع ملال اذ
 | !لهانا هله ملد ناضتنلا ةنكذ لخا د موه نه مهارنع
 |سسولدب ارم اسلحريصملاو . توكسلا هيف مزلم_و نا ادامزلاو
 لهم نايحم مق ىف درو اهالول لصلا ل١ ادرو تبوسلا١
 1 00 ا ا
 | دسيدةعتلا كاي مداد .اهاجلب اضل محل عباد!
 1 لىؤمجاو أبره نج نمد تمل وم ماعنو هلال مجو ءنلصك اد
 |  كسحلامطعش توملا دمه زلي» ميخنو نبى ساحلا ملك كرتاو

 ( انهماجاو ماك ماطلسزعو هلواحج هما عرضا أثاو
 | نيلو» نيتي ايان رمان سحر اداو.هلوبتي ةرهنلا مكيدانا باكا |



 نم بال ونا داوجلاوبو انين :
 ' | اضاوولود مس ريلاو هل ماد هاوس مع ملت رب نايلو هله 1

 سساو برجر سائلا ولسه تكو ارهاظو انطانوأ
 ىلا رعت ماكل دبع هشد ه«يصو

00 
 م

 ا الع. أحدافورإ انملاقد
 فايس وانلا دش

 ارح هيشسح حور سدا يحل

 د مل حل الها ورق مامبلا ىطويلا
 اهاضنال ةجتن :نمرلاد
 داو دس

 ارا هشبل له ناح

 . ؟امه مجرب ةضشانبح

 ىلامل ابينككا ماد لي ل

 لاشئ اه وشل
 ٍداه 0

 الا

 اقبالا وذ بولق عوز رند

 اييلاو ااول اورجسمسلااو

 نحل ”ةلاهرطم وعن تتشك

 .لنداحم لكل هرؤد ابو
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